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STELLINGEN
I
Het classificeren van de alluviale gronden met behulp van de Nederlandse bodemclassificatie op orde-, suborde- en groepsniveau is voor de landbouw van weinig
betekems.

LandbouwkundigTijdschrift,1959, december (Bodemclassificatienummer).

II
De knippigheid of knikkigheid van zware kleigronden kan niet door de onderlinge
verhoudingscijfers van geadsorbeerde Ca- en Mg-ionen worden gekarakteriseerd.
W. MULLER, Untersuchungen tiber die Bildung und die Eigenschaften von Marschboden unter besonderer Berucksichtigung
des Knickproblems. Diss., Gieszen, 1954.

Ill
Onder de Westerwoldse essen bevindt zich een stelsel van opgevulde geulen. Dit
geulenstelsel houdt geen verband met een voormalig ontwateringssysteem.
IV
De toeneming van het koolzure-kalkgehalte in mariene sedimenten langs de Nederlandse kust van noord naar zuid kan niet alleen worden verklaard door verschil in
temperatuur van het water.
I. S. ZONNEVELD, De Brabantse Biesbosch. Een studie van
bodem en vegetatie van een zoetwatergetijdendelta. 1960.

V
In verband met de toenemende mechanisatie in de landbouw zou het verrichten van
voorjaarswerkzaamheden „over de vorst" op zware kleigronden ruimere toepassing
moeten vinden.
VI
Indien bodemprofielen ten aanzien van hun landbouwkundige waarde worden vergeleken, kan niet worden volstaan met het verzamelen van opbrengstcijfers of het
verrichten van taxaties gedurende een aantal jaren.
VII
Devoorlichting op het gebied van de bemesting zou aanzienlijk kunnen worden verbeterd indien gebruik gemaakt zou worden van de resultaten van een op basis van
bodemkartering uitgevoerd bodemgeschiktheidsonderzoek.

VIII
Het nog aanwezige veen in het bodemprofiel van de Oude Veenkolonien isbij herontginningvoorverbeteringvan degrondvanweinigbetekenis.
IX
Detoenemende mechanisatiein delandbouwzaldegeschiktheid vansommigegronden voor bepaalde teelten wijzigen.
X

Bij eengoedeverzorgingvan bodemengewasishet opnemen vanveelgranen in de
vruchtwisseling op zware kleigronden verantwoord.
P. G. MEIJERS, Het proefveld Blink. 1955.
Verslagvanhetlandbouwkundig onderzoek in noordelijk Groningen over de jaren 1950 t/m 1960.

XI
EenbetereontsluitingvandeOldambtster akkerbouwbedrijven, b.v.door toepassing
van ruilverkaveling, verdient de voorkeur boven de omzetting in weidebedrijven.
P. P. WIJK, Een Oldambtster bedrijf in 1970 (van
akkerbouw naarveehouderij).1960.
XII
De bodemgeschiktheidsclassificatie ten behoeve van landbouwkundige doeleinden
moet op meer fundamenteel onderzoek worden gebaseerd.

Proefschrift DeSmet
WAGENINGEN, mei 1962

WOORD VOORAF
Gaarnemaakikvandegelegenheid gebruikbijhetverschijnen vanditwerkstukalien
tedanken, dietot mijn wetenschappelijke enpraktische vorming hebben bijgedragen,
of diemij anderszins hebben bijgestaan.
Mijn dank gaat in het bijzonder uit naar U, Hooggeleerde EDELMAN, Hooggeachte
Promotor. Uwbezielende enonvergetelijke collegeshebben bij mij een diepebelangstelling voor debodemkunde doen ontstaan. De bodemkunde heb ik toen leren zien
alseenonmisbaar onderdeelvandemodernelandbouwwetenschap. Ikachthetverder
eengrootvoorrecht, dat ik onder Uwinspirerende enenthousiasteleidinghebmogen
werken. De hierbij opgedane ervaringen zijn van onschatbare waarde geweest voor
het totstandkomen van dit werk. Het is voor mij dan ook een grote eer, dat U als
mijn Promotor wilt optreden.
Bijzondere dankbenikookverschuldigd aanU,Hooggeleerde HUDIGenU,Hooggeleerde SCHUFFELEN. Uw leerzame colleges in de landbouwscheikunde hebben mijn
inzicht in het veelzijdige en ingewikkelde systeem grond-plant ten zeerste verruimd
en zijn voor mijn onderzoek van veelbetekenis geweest.
Meteerbied endankbaarheid denkikterugaan decollegesinde landbouwplantenteelt van de Hooggeleerde MAYER GMELIN en de Hooggeleerde DEWEZ. De bij hen
opgedane kennisvormdemedeeenbasisvoor dit onderzoek. Dat zij dit proefschrift
niet meer meehebben kunnen beoordelen, spijt mij ten zeerste.
Hooggeleerde HELLINGA, Uwhelderecollegeshebben er ongetwijfeld toe bijgedragen bij een bodemkundig onderzoek als dit de cultuurtechnische mogelijkheden van
eengebiednietuit het oogteverliezen.Voor het door U gebodenebenik U dan ook
zeer erkentelijk.
Alle andere Hoogleraren, Oud-hoogleraren en Docenten van de Landbouwhogeschool, die eveneens op enigerlei wijze aan mijn vorming hebben bijgedragen, dank
ik ten zeerste.
Dank zij ook gebracht aan dr. ir. F. W. G. PIJLS, de vroegere Adjunct-Directeur
Z. VAN DOORN, de medewerkers en gastmedewerkers van de Stichting voor Bodemkartering voor hun waardevolle ideeen, adviezen en inlichtingen.
De enthousiaste wijze, waarop dr. ir. A. P. A. VINK de landclassificatie bij de
Stichting voor Bodemkartering heeft geiintroduceerd, is voor mij aanleiding geweest
hetbodemgeschiktheidsonderzoek inenkeledelenvanhetonderzochtegebiedterhand
tenemen.Voordeaanvankelijke medewerking,dieikvanjou- waarde VINK- mocht
ondervinden, ben ikje zeer erkentelijk.
Deafdelingen BeertaenNieuwolda-Nieuw ScheemdavandeGroningerMaatschappij van Landbouw hebben mij zeer aan zichverplicht. Dewijze waarop hun leden de
voor mijzowaardevollegegevenshebbenafgestaan, zaliknietlichtvergeten. Ook de
vele afzonderlijke gesprekken, die ik met verschillende van U heb mogen voeren,
zullen mij steeds bijblijven.
De Rijkslandbouwvoorlichtingsdiensten voor noord- en zuid-Groningen, resp.
onderleidingvanir. P. G. MEYERSenir. D.J. PATTJEeninhetbijzonder hun rayon-

assistenten ben ikzeerdankbaar voor demedewerking en debelangrijke aanwijzingen,
die ik tijdens mijn onderzoek van hen mocht ontvangen.
De bodemkundige assistenten H. DE BARKER en P. F. VELTMAN hebben het grootste
aandeel gehad in het veldwerk. Voor de kritische opmerkingen bij de opstelling van
de legenda en de vervaardiging van de bodemkaart ben ik H. DE BARKER zeer erkentelijk. De ijver en nauwgezetheid, waarmede P. F. VELTMAN grote delen van het onderzochte gebied in kaart heeft gebracht, heb ik zeer gewaardeerd.
Voor het analyseren van een aantal veenmonsters uit enkele profielen en de interpretatie van de^analyseresultaten ben ik prof. dr. mr. F. FLORSCHUTZ en drs. P. VAN
GIJZEL veel dank verschuldigd.
Drs. P. BRUIN, Directeur van het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid, ben ik zeer
erkentelijk voor het ter inzage geven van niet gepubliceerde geschriften van ir. J. G.
MASCHHAUPT.

Het Bestuur van de Stichting voor Bodemkartering ben ik in het bijzonder erkentelijk voor de wijze, waarop het mij in de gelegenheid heeft gesteld dit onderzoek te
publiceren.
Met eerbied enwaardering gedenk ik dr. ir. W. N. MYERS,dieeenbeginhad gemaakt
met het redactionele werk aan het manuscript. Dat ir. G. G. L. STEUR dit werk heeft
willen overnemen, zodat hier vrijwel geen vertraging is ontstaan, heeft mij zeer aan
hem verplicht. Tevens breng ik dank aan ir. D. J. MALTHA en G. SLETTENHAAR van
het Centrumvoor Landbouwpublikaties enLandbouwdocumentatie voorhet persklaar
maken en uitgeven van deze publikatie.
De Redacteur-kaarten J. J. JANTZEN, de Chef-tekenkamer J. P. HEEREMA, de tekenaars H. C. Bos, W. Bos, P. G. DUSAULT, G. J. LANGEDIJK, C. V. A. MORITZ, B. VAN
DEN OOSTERKAMP, C. P. VAN DER SPER, J. C. VAN DEN T O P en L. R. J. VAN WEEGEL

verzorgden het tekenwerk en de lithografie van de kaarten en de tekstfiguren. De
reprografie werd uitgevoerd door M. C. NATER en M. A. CLAES. Voor hun uitstekend
werk dank ik hen alien ten zeerste.
Ook ben ik dank verschuldigd aan mevrouw J. C. VERRENNIS voor de nauwgezette
correctie van de drukproeven en aan de dames T H . F. C. M. SIMONIS, L. H. HENDRIRSEN-VERWEY, M. A. LAMMERS, H. G. ROELOFS, M. M. VERMETTEN-VAN DER VEN en
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*1 Bij de opmaak van de kaarten zijn enkelefoutjes binnengeslopen, die bij de correcties niet zijn
opgevallen of bij de definitieve druk niet meer konden worden gewijzigd.
2 Met nadruk zijerop gewezen, dat de kaarten als algemene orientatie zijn te gebruiken en dus
beperkte mogelijkheden hebben voor voorlichting, cultuurtechniek of andere praktische doeleinden.
Hetweergeven van dezekaarten ofgedeeltenervan opeengrotereschaal isdanook niet verantwoord.

PIG. 1 Het Dollardgebied voor de inbraken. Een voorstelling van de toestand in de 13eeeuw naar een kaart van FOLCKERSuit 1722(aanwezig in het Museum van Oudheden te Groningen)

Fio. 1 TheDollardarea (province of Groningen) before the breaches. A picture of the situationin the 13thcenturyafter a mapof FOLCKERS datingfrom 1722

I ALGEMENE INLEIDING

1 INLEIDING

Het bodemkundig en landbouwkundig onderzoek van het Dollardgebied heeft een
breedterrein omvat.Deresultaten hiervanzijn ineenaantalhoofdstukken vrij breedvoerigbehandeld inverband met debelangrijkheid vanhet onderzoek voor de streek.
Deze algemeneinleiding isbedoeld om een snelle orientatie in de hoofdzaken mogelijk te maken en om tegelijkertijd kennis te kunnen nemen van de voornaamste
conclusies. Zodoende is het mogelijk, dat de op een bepaald terrein minder gespecialiseerde lezer na het lezenvan dealgemene inleiding gemakkelijk kan overstappen
op dehoofdstukken, die zijn belangstelling hebben.
Bij het schrijven van de publikatie is getracht de behandelde stof zo overzichtelijk
mogelijk weer te geven in min of meer zelfstandige hoofdstukken, die echter in een
zodanigevolgordezijngeplaatst,datzeinmeerdereofminderemateinelkaar grijpen.
Hierbij kon echterniet altijd worden voorkomen, dat in sommige hoofdstukken herhalingen worden aangetroffen betreffende gegevens of resultaten, die op andere
plaatsen, echter in een ander verband, reeds zijn genoemd.

2 DOEL VAN HET ONDERZOEK

De grote verschillen in vruchtbaarheid van de diverse gronden in de verschillende
Dollardpolders en de algemene landbouwkundige moeilijkheden, vooral ten aanzien
van de oudstepolders, maakten eenbodemkundigentevenseenlandbouwkundig onderzoek van het gebied gewenst. De landbouwkundige problemen liggen vooral op
het gebied van de teeltmogelijkheden van bepaalde gewassen en de minder goede
opbrengsten van anderegewassen. Hierbij komennogdemoeilijkheden bij degrondbewerkingen en de noodzaak van hoge kalkgiften. Ten slotte noemen we nog de ongunstige bedrijfsvormen, verband houdende met de minder goede verkaveling en
ontsluiting van het gebied.
Aanvankelijk laghet in debedoeling alleen in de oudste Dollardpolders een studie
van dedaarin voorkomende gronden temaken, ten eindedebelangrijkste landbouwkundigeproblemennadertebezien.Bijditonderzoekwerdookhetzgn.'Schiereiland'
vanWinschoten betrokken. Hetbleekwenselijk ook dejongsteDollardpolders in het
onderzoek op tenemen ombepaalde in deoudste polders optredende bodemkundige
verschijnselen beter teleren kennen. Verder washet van belang ominzicht te krijgen
in het verschijnsel van de veroudering van de Dollardklei.
De akkerbouw op zware Dollardklei en op gronden, die vrijwel overal elders in
Manuscript afgesloten: September 1960.

het land in gras liggen, zoals de klei-op-veengronden, bestaat voornamelijk uit eenzijdige graanteelt. In verband met de vraag naar de mogelijkheden van een ruimer
bodemgebruik was, behalve een zuiver bodemkundige studie, ook een meer landbouwkundig gericht onderzoek nodig. Dit bestond vooral in de bestudering van de
teeltmogelijkheden op de verschillende gronden en van mogelijkheden van cultuurtechnische aard, zoals grondverbetering.

3 METHODE VANONDERZOEK

Hetveldwerkvanhetbodemkundigonderzoek bestond inhoofdzaak uit hetin kaart
brengen van de bodemgesteldheid. De methode van opname, die gebruikelijk is bij
de Stichting voor Bodemkartering, werd hier toegepast. Aangezien EDELMAN(1945,
1950)e.a. over deze methodiek hebben geschreven, zal er hier niet nader op worden
ingegaan.Hetaanvullendebodemkundig onderzoekbestondvooralinhet beschrijven
enbemonsteren enlatenanalyserenvan deverschillendegronden. Bijdezestudiekon
gebruikworden gemaakt vanhet bekende werk 'De Dollard' van ACKER STRATINGH
en VENEMA (1855) en van de resultaten van de bodemkundige onderzoekingen door
VAN BEMMELEN(1863), HISSINK (1935) en MASCHHAUPT (1948,1956).
De principes, waarop de bodemkundige indeling is gebaseerd, berusten op debelangrijkste bodemkundige enlandbouwkundige eigenschappen vanhet bodemprofiel.
Dezeprincipes worden in hoofdstuk Vbehandeld.
Om aan de verschillende gronden, zoals deze op de bodemkaart worden onderscheiden,eenbepaald produktieniveau tekunnenverbinden,isineengedeeltevanhet
Dollardgebied een landbouwkundig onderzoek ingesteld. Bij de bepaling van dit
produktieniveau is niet alleen uitgegaan van opbrengstgegevens. Het onderzoek bestondinhetbijzonder uithetverzamelenvanlandbouwkundigegegevens,vooralmet
betrekking tot de teeltmogelijkheden van de verschillende gewassen op de diverse
gronden. Deze mogelijkheden worden behalve door opbrengstcijfers mede bepaald
door de gevolgde vruchtwisseling, dehoogte van de kunstmestgiften, de uitgevoerde
grondbewerkingen, vooral op zware klei, de meer of minder gemakkelijke onkruidbestrijding, enz.Demethode,volgenswelkedezegegevenswerdenverzameld,ismet
de naam rangorde-methode aangeduid. De methodiek van dit onderzoek wordt in
hoofdstuk IX besproken.
Onderzoek van meer cultuurtechnische aard, nl. met betrekking tot de drainagemogelijkheden, werd voorhetoostelijkdeelvanhetDollardgebieduitgevoerd.Ditbestondeveneensinhetverzamelenvangegevensoverdedrainagebehoefte vandeonderscheideneenhedenopdebodemkaart.Demethodiekwordtbehandeldinhoofdstuk XI.
De studie van de produktiemogelijkheden van de grond hield ook onderzoek in
naar demogelijkheden van grondverbetering vandeminder vruchtbare gronden. De
aanleiding tot dit onderzoek was een gevolg van het veldbodemkundig onderzoek,
waaruit nl.spoedigWeek,dat dekalkarme,zwarekleigronden van deoudstepolders
in de ondergrond kalkrijk en op verschillende plaatsen zelfs zavelig worden. Alleen
degrondenvanhetDollardkleigebiedzijn op demogelijkheden van grondverbetering

F I G . 2 Kaart van een deel van Groningen en Oost-Friesland, waarop de waarschijnlijke omvang van den Dollard na de doorbraak
van 1413, de waarschijnlijk latere uitbreidingen en de achtereenvolgende inpolderingen zijn voorgesteld (naar RAMAER, 1909)
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bestudeerd (hoofdstuk XII). In verband hiermedezij met nadruk opgemerkt, dat de
economische zijde van de aanwezige mogelijkheden buiten beschouwing isgebleven.

4

BODEMKUNDIGE EN LANDSCHAPPELIJKE BESCHRIJVING

Over de geschiedenis van de Dollard isvrij veelgeschreven. Het isniet de bedoeling
deze hier uitvoerig te behandelen. Op eenpaar bijzonderheden, voor zover dezeverband houden met het onderzoek, zalin enkele van de volgende hoofdstukken nader
worden ingegaan.
De tegenwoordige Dollard samen met het thans bedijkte Dollardgebied was voor
deinbraak land. Het bestond uiteengroot deelvanhettoenmaligeReiderland eneen
klein gedeelte van het vroegere Oldambt. Reiderlandwerddoordeinbraakintweeen
gedeeld. Een deelvan Oost-Friesland (Did.)heeft dezenaam nog behouden,maarin
onsland heeft hetgeheel denaam Oldambt gekregen.Alleen denaam van het waterschap Reiderland endeReiderwolderpolders herinneren nogaanhet oudelandschap.
Het Oldambt liet zich toen nog onderscheiden in Wold-Oldambt en Klei-Oldambt
(zie HOFSTEE (1937), niet Klein Oldambt).
Voor de Dollardinbraak had men langs de Eems, die toen in een bocht voorbij
Emdenliep, klei(Klei-Oldambt). Inhetzuiden,meerbinnenwaarts,veen (Wold-Oldambt). Dezelfde situatie had men ook in het toenmalige Reiderland, in het noorden
kleieninhet zuiden veen.Fig.2geeft volgens RAMAER(1909)devoormaligetoestand
weer.
Omtrent het tijdstip en de wijze van inbraak is men het in de literatuur niet eens.
Dejaartallen, diedoordeverschillendeschrijvers wordengenoemd,varierenvan 1277
(UBBO EMMIUS; ACKER STRATINGHen VENEMA, 1855e.a.) tot 1413 (BARTELS, RAMAER,

1909, e.a.). Blijkbaar heeft de inbraak niet ineens plaatsgehad, maar heeft deze zich
langzaam uitgebreid. In hoofdstuk III komen wehier op terug.
Het destijds overstroomde gebied bestond uit een westelijke en een oostelijkeboezem,gescheiden door eengrotepleistocene opduiking,hetzogenaamde'Schiereiland'
van Winschoten. Nadat dezeboezemshun grootste uitbreiding hadden gekregen (zie
fig.15),isallesweersuccessievelijk dichtgeslibd metklei.Dezedichtslibbing vindt tot
op de huidige dag nog voortgang. In hoofdstuk IV zal iets worden gezegd over de
bedijkingsgeschiedenis.
In geologisch opzicht vormen de Dollardpolders met het Schiereiland een zeer interessantgebied.Deverschillendeformatiesvandelaatstetweeontwikkelingsperioden
van onsaardoppervlak worden hier dicht op elkaar aangetroffen. Deoudste afzettingen, die uit de glaciale periode dateren, komen op het Schiereiland en in de uiterste
Dollardrand aandeoppervlaktevoor.DejongemarienesedimentenvandeNoordzee,
dieindeDollard totafzetting kwamenenophetogenbliknogwordenafgezet, dateren
vanna 1400a 1500.
De glaciale vormingen van het 'Schiereiland' bestaan uit zandige leem- en leemruggenenzandkoppen.Dezandigeleem-enleemruggenzijninhoofdzaak opgebouwd
uit moraine-materiaal. Zeliggen gericht enwelvan noord-oost naar zuid-west. Deze

gerichtheid zegt iets over deverplaatsing van het toenmalige landijs. Meestal zijn de
zandige leem- en leemruggen geheel of gedeeltelijk overdekt door een betrekkelijk
dunne laag zand, in de regeldekzand. De kernen van de meeste leemruggen worden
gekenmerkt door het voorkomen van potklei, een formatie, die dus ouder is dan de
keileem. De zandkoppen zijn vrijwel uitsluitend uit dekzand opgebouwd. Later hebben zich plaatselijk zandverstuivingen voorgedaan. De keileem en eventueel potklei
zitten in deze koppen betrekkelijk diep.
In de tussen de ruggen en koppen gelegen kommen heeft veen gegroeid, dat voor
een groot deelisafgegraven. Onder hetveen, dat isblijven zitten, komt dekzand voor
met plaatselijk op sterk wisselende diepte keileem. Op enkele plaatsen wordt onder
het veen op de overgang naar het zand meerbodemmateriaal gevonden.
In delaagste delenvan het 'Schiereiland' heeft zich Dollardklei afgezet. Het Meerland onder Oostwold en Finsterwolde vormt daar een duidelijk voorbeeld van.
Een opbouw, zoalsdie vanhet 'Schiereiland', wordt ook aangetroffen in deuiterste
Dollardrand. Hier zijn de ruggen en koppen echter langniet zouitgesproken. Enkele
zandkoppen onder Wedde bestaan uit stuifzand. De laagten tussen deze koppen en
ruggen nemen een relatief vrij grote oppervlakte in. Ze zijn ook opgevuld met veen,
waarvan een groot deel door afgraving is verdwenen. In vele gevallen is tussen de
zandkoppen Dollardklei tot afzetting gekomen.
In de Dollardpolders komen mariene sedimenten aan de oppervlakte voor. Deze
sedimenten dragen de naam van Dollardklei. Over het algemeen rust de Dollardklei
op veen, plaatselijk echter op een oudere kleiafzetting, dieafkomstig isvan het voormalig Eemssysteem.DezeEemsklei wordt, voor zover aanwezig,in de oudste polders
vrij oppervlakkig aangetroffen; in dejongste polders dieper. Onder de Eemsklei zit
veen, dat samenhangt met het veen onder de Dollardklei. Dit veen heeft een geheel
gevormd met het aan de oppervlakte voorkomende veen van het 'Schiereiland', het
randgebied en de voormalige, zuidelijker gelegen hoogveengebieden. Eronder wordt
meestal dekzand gevonden, soms keileem.
De diepteligging van het Pleistoceen neemt in de richting van de huidige Dollard
toe. Overeenkomstig hiermede neemt in dezelfde richting de dikte van de Dollardkleilaag, eventueel de Eemskleilaag en in mindere mate de veenlaag, toe.
De op de pleistocene ondergrond rustende veenlaag bevat zowelin de voormalige
westelijke als in de voormalige oostelijke boezem een tussenschakeling van klei, afkomstig van een ouder Eemssysteem. Met betrekking tot de ouderdom van deze
kleiafzetting kan worden opgemerkt, dat dezeniet overeenkomt met de oude zeekleiformatie uit het westen van het land. Plaatselijk komen nog enkele andere tussenschakelingen voor, die met de Eemskleiafzetting blijken samen te hangen (zie hoofdstukll).
De Dollardklei is in twee fasen afgezet. De onderste afzetting is zavelig en vrijwel
overal kalkrijk; de bovenste bestaat uit zware klei. Deze klei is in de alleroudste
polderskalkarm.Hetkalkgehalteneemtechtervanafdeoudstenaardejongstepolders
geleidelijk toe.Indejongstepoldersishetbovenste,zwarekleidek tot indebouwvoor
kalkrijk. Met toenemend kalkgehalte wordt de structuur van de zware klei gunstiger.
In de oudste polders wordt de kalkrijke zavelige afzetting vrij oppervlakkig aange-

FIG. 3 De landschappen en sublandschappen van het Dollardgebied
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troffen. In de richting van de jongste polders duikt deze geleidelijk dieper weg.
Voor eenbeter begripvan deverspreiding van debodemkundige verschijnselen ishet
gewenstietstezeggenoverdelandschappelijke delen,waaruit het onderzochte gebied
bestaat. Het gebied laat zich in de volgende landschappen indelen (fig. 3):

verschijnselen, diealszuchtenzuchtigheidwerden aangeduid. Vooralinnatte zomers
en zachte winters traden deze verschijnselen sterk naar voren. Het toepassen van
diepe en veelvuldige grondbewerkingen was dan meestal funest. Dit heeft spoedig
geleid tot het verlaten van het braaksysteem en het toepassen van ondiepe grondbewerkingen. Aanvankelijk heeft men door begreppeling (meent-,water- of zuchtgoten)
de zucht of zuchtigheid min of meer weten te bestrijden. Eerst nadat de windmolens
door stoomgemalen waren vervangen en moderne buizen-drainage werd toegepast,
was het mogelijk het overvloedige water uit de grond af te voeren, hetgeen scheurvorming en verdere rijping van het profiel tot gevolghad. Hierdoor steeg de produktiviteit van vrijwel alle gronden.
Bekleiingen hebben de produktiviteit, vooral van de minst vruchtbare gronden,
aanmerkelijk verhoogd. Onder Nieuw Scheemda en Nieuwolda werd vanuit de ondergrond endiepere ondergrond door hetopregelmatigeafstanden (20a25m)graven
van zgn. woelgoten kalkrijke en zeer kalkrijke klei naar boven gebracht (woelen) en
over de percelen uitgespreid. In dezelfde streek werden ook percelen geexplpiteerd
voor het winnen van kalkrijke klei, dienaar elders werd verkocht (o.a. naar de randgebieden). Voor dit doel werd eveneens kalkrijk, vers Dollardslib gegraven en per
schuit vervoerd. Plaatselijk werd het materiaal van oude dijken gebruikt voor het
uitvoeren van bekleiingen. De bekleide percelen gaven minstens 10jaar lang ruime
oogsten aan koolzaad, bonen, gerst, haver, tarwe en klaver. De behoefte aan een
tweede bekleiing ontstond pas na 15a 20jaar. Door de invoering van de kunstmest
en de kalkmeststoffen en mede door de stijging van de arbeidslonen geiaakte het
bekleien in onbruik. De percelen worden nu steeds met behulp van schuimaarde op
peil gehouden.
De verschillen in grondbewerking voor de diverse Dollardkleigronden komen tot
uiting in bewerkbaarheid, ploegdiepte, bewerkingsmarge, vroegheid, voorjaarswerkzaamhedenaldanniet'overdevorst',enz.Verschillendeeigenschappenblijken verband
te houden met de kalkrijkdom en de structuur van het profiel. In de richting van de
jonge polders worden de gronden geleidelijk gunstiger met betrekking tot debewerkbaarheid, bewerkingsmarge, vroegheid en bewerking 'over de vorst'. De rodoorns
(rodoornige en rodoorngronden) en de kalkarme, zware kleigronden worden zeer
ondiep geploegd. In de richting van dejongste polders blijkt een diepere grondbewerkingsteedsmeertoelaatbaar tezijn. Met het 'laat' zijn van demeeste kleigronden,
in het bijzonder van de kalkarme en derodoorns en de zeer nauwe bewerkingsmarge
hangen samen devoorjaarsbewerking en de voorjaarsinzaai 'over devorst'. Over een
licht bevroren grond worden dan de verschillende werkzaamheden uitgevoerd. Dank
zij deze methode isakkerbouw op de verschillende Dollardgronden mogelijk.
Ook na de genoemde, in de loop der jaren aangebrachte verbeteringen lopen de
landbouwkundige mogelijkheden op de verschillende Dollardkleigronden nog vrij
sterk uiteen. De ruimste vruchtwisseling, vrijwel zonder beperkingen, wordt alleen op
de zavelige gronden van de Johannes Kerkhovenpolder aangetroffen. Bij de andere
jonge polders, die uitsluitend uit zware, evenwel kalkrijke, profielen bestaan, ontbreken over het algemeen de fijne handelsgewassen, zoals vlas, e.d., terwijl van de
hakvruchten alleen suikerbieten nog een betrekkelijk kleine plaats in de vruchtwisse-

linginnemen.Ookdepeulvruchten (erwtenenbonen)zijnnietruimvertegenwoordigd.
Dezelfde vruchtwisseling, maarmeteennoggeringerpercentage suikerbietenenpeulvruchten vindt men op de kalkarme, zware kleigronden van de oudste polders. Van
deklei-op-veengrondenhebben dezwarerodoorn-enrodoornige gronden denauwste
vruchtwisseling. Deze bestaat vrijwel uitsluitend uit granen en enkele zaadgewassen.
Bijdelichterodoorn- enrodoornige gronden en bij degronden vanhet 'Schiereiland'
wordt devruchtwisseling weerruimer. Dezeverruimingbestaat hier echterin deteelt
van hakvruchten, voornamelijk aardappelen, terwijl detarwe min of meer vervangen
wordt door rogge.Peulvruchten komen ervrijwel niet opvoor, terwijl dezaadgewassen alleen op de slibhoudende gronden nog een kleine plaats in de vruchtwisseling
innemen. Alleen op de laag gelegen boezemgronden onder Wedde wordt uitsluitend
grasland aangetroffen.
In verband met de rijkdom aan plantenvoedende stoffen kan worden opgemerkt,
dat vandejongste polders alleen dezavelgronden van deJohannes Kerkhovenpolder
met N, P en K worden bemest. De kalkrijke, zware kleiprofielen behoeven alleen N.
>laarmatehetjaar van bedijking der oudstepoldersverder inhet verleden ligt,neemt
de behoefte aan de meststoffen N, P en K geleidelijk toe. De gronden van het randgebied zijn zeer mestbehoeftig en zijn bovendien gevoelig voor een onevenwichtige
bemesting. Dehoogste giften vragen echterdevan nature armezand-enveengronden
van het 'Schiereiland'.
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VOORNAAMSTE CONCLUSIES

De resultaten van de bodemkundige en landbouwkundige onderzoekingen van het
Dollardgebied leiden tot enkele conclusies. Deze zijn mede gebaseerd op resultaten
van oudere onderzoekingen, zoals van ACKER STRATINGH en VENEMA (1855), VAN
BEMMELEN(1863), RAMAER (1909), HISSINK (1935) en MASCHHAUPT (1948). Tevens is
gebruikgemaakt vanderesultaten vandooronsinsamenwerkingmetanderen gedane
onderzoekingen in het Dollardgebied, nl. EDELMAN en DE SMET (1951), DE SMET en
WIGGERS(1960)en VINK e.a. (1962).Deconclusies liggenin hoofdzaak op het terrein
van geologie, bodemkunde, bodemgebruik, landbouwkundige en cultuurtechnische
mogelijkheden.

6.1 Geologie
Uit de resultaten van 14C bepalingen en palynologisch onderzoek blijkt, dat in het
onderzochte gebied de veengroei aan de randen van het holocene landschap in het
Boreaal is begonnen, merkwaardigerwijs op die plaatsen, waar het Pleistoceen het
hoogst gelegen is. Dit laatste blijkt verband te houden met een op die plaatsen ondiepeliggingvan dekeileem, waardoor in het Boreaal ten gevolgevan neerslagveengroei plaatsvond, terwijl op plaatsen met eenbeter doorlatende ondergrond deveengroei afhankelijk wasvan de zeespiegelrijzing (zie ook JELGERSMA, 1960).

De dateringen van de klei- en veenlagen in het Dollardgebied geven aan, dat het
op het Pleistoceen rustende veen en de eventueel tussengeschakelde kleilagen jonger
zijn dan overeenkomstige, echter dieper gelegen klei- en veenlagen in het westen van
hetland (JELGERSMA, 1960).
Dein het Dollardgebied voorkomende oudere kleilagen, waaronder ook deEemskleiwordt gerekend, zijn terplaatsevanhethuidigbedijkte land door deinbraakvan
de Dollard nauwelijks aangetast. Dit laatste is in tegenspraak met wat algemeen in
deliteratuurwordt vermeld. Buitendijks werd de kleirug (Eemsklei) van Reide naar
Pogum (Did.)naar menmag aannemen, welvernietigd. Ook het veenisin de oudste
polders slechts plaatselijk opgeruimd.
Dedoor MASCHHAUPT(1948) aangeduide oude of oudere kleiisafkomstig vanhet
voormaligEemssysteem(Eemsklei)enbehoortdusniettotdeoudste Dollardafzetting.
De rodoorn- en rodoornige gronden van het Dollardrandgebied behoren niet tot
een oudere formatie dan de andere Dollardkleigronden; ze waren voor de Dollardinbraak nog niet aanwezig.
Overdewijze,waaropdeDollardinbraakplaatsvond,isdevoorstellingvanRAMAER
(1909) het meest in overeenstemming met de resultaten van het door ons verrichte
geologisch-bodemkundig onderzoek.
In de Dollardafzetting zijn twee fasen te onderscheiden. De onderste, tevens de
lichtste, is kort na de inbraak tot afzetting gekomen. Na de afsnijding van de grote
meander van de voormalige Eems bij Emden in 1509 volgde in een aanmerkelijk
rustiger milieudeafzetting vandetweedefase,bestaandeuit zwareklei.De afsnijding
had namelijk tot gevolg, dat het vloedwater rechtstreeks in de Eems kon worden geborgen, wat een ontlasting betekende voor de beide Dollardboezems.
Een verklaring van de herkomst van de enorme hoeveelheden slib, die sedert de
15eeeuwin eenbetrekkelijk korte periodetot afzetting kwamen,ismoeilijk tegeven.
Het slibkan niet, zoalsuitberekeningen blijkt (DE SMETen WIGGERS, 1960),door de
Eems zijn aangevoerd. Als mogelijke bronnen komen in aanmerking: de oudere afzettingen, voorkomende in het buitendijkse Dollardgebied, het gebied tussen de
Dollard en de Waddenzee en verder deWaddenzee en eventueel de Noordzee.

6.2 Bodemkunde
Het in de vorige eeuw veelvuldig optreden van verschijnselen, aangeduid met zucht
en zuchtigheid (VAN BEMMELEN, 1863),in de verschillende Dollardpolders, hield verband met een te hoge grondwaterstand en slechte ontwatering, waardoor de rijping
van deprofielen zeerlangzaamverliepofzelfsniet konplaatsvinden. Degronden van
de recente bedijkingen doorlopen het rijpingsproces veel sneller als gevolg van de
aanmerkelijk betere ontwatering. Zijn de profielen eenmaal gerijpt en heeft men de
grondwaterstand in de hand, dan ishet optreden van zucht vrijwel uitgesloten.
De rijping van dezwareDollardgronden isverlopenvia eenprismatischescheuring
van het profiel van boven naar beneden en met een verbrokkeling van de prisma's
van bovenaf (zieook ZUUR (1932),HISSINK (1935)en ZONNEVELD (I960)).De scheur10

vormingvan de zware kleiheeft in hoge mate bijgedragen - en doet dit nog steeds tot de natuurlijke doorlatendheid van het profiel. De toenemende drainagebehoefte
van de zware kleigronden, naarmate de polder ouder is, houdt verband met het
dichtgeraken van degroteverticalescheuren,waardoor denatuurlijke doorlatendheid
van het profiel vermindert.
De meer of minder gemakkelijke grondbewerking, de slempgevoeligheid, de mate
van doorlatendheid en andere eigenschappen van het zware Dollardkleiprofiel, die
verband houden met de structuur hangen zeer nauw samen met het kalkgehalte van
boven- en ondergrond. Hierop maken in iedere polder degronden in een strook van
100a200mbreedteonderdeoudedijkvaakeenuitzondering(dijkswendeffect). Deze
gronden zijn in vergelijking met de rest van de polder moeilijker te bewerken en
hebbeneenmindergoededoorlatendheid.Overigenswordendeeigenschappenvanhet
profiel minder gunstig naarmate de polderouderisenduseenlagerkalkgehalte heeft.
De roest, dieoverhet algemeenin kleine engrotevlekken, somsalsconcreties, tot
boven in het profiel van de zware Dollardkleigronden voorkomt, is ontstaan tijdens
de rijping van het profiel en niet ten gevolge van de grondwaterschommelingen. De
diepte, waarop dezeroest voorkomt, neemt geleidelijk iets af met hetjonger worden
van de polder, waarmede in de regel een betere doorlatendheid van de grond, een
diepere grondwaterstand in zomer en winter en minder sterke grondwaterschommelingen samengaan.
Derodoornigeenrodoorngronden van hetDollardgebied zijn dunnekleidekken op
veen met eenbruine (rodoornig), somsroodbruine tot rossige (rodoorn), iets stoffige
bovengrond, dieontstaan isten gevolgevan een diepereontwatering, waardoor oxydatie en indroging van humus-ijzerverbindingen kon optreden. De rodoorngronden
met een rossige bovengrond hebben vaak, echter niet altijd, moerasijzererts in de
ondergrond. Bij het toepassen van een diepere ontwatering zouden ook in andere
delen van het land bepaalde klei-op-veengronden in rodoorns veranderen.
De verschillen in kalkgehalte van de achtereenvolgens ingedijkte Dollardpolders
zijn niet alleen een gevolg van ontkalking onder invloed van het plaatselijk klimaat,
maar moeten allereerst worden toegeschreven aan een geringer oorspronkelijk kalkgehalte van de Dollardklei direct na de bedijking. Naarmate de polders ouder zijn,
ishet oorspronkelijk kalkgehalte lager (EDELMAN en DE SMET, 1951).
De oude ontkalkingstheorie, die uitgaat van een verlies van 1% koolzure kalk in
ca. 25jaar is onjuist gebleken. De ontkalking van de zware Dollardkleigronden na
bedijkingverlooptnietsnellerdan 1%in60tot 100jaar (EDELMANenD E SMET,1951).
De dieper gaande homogenisatie van de profielen in de oudste Dollardpolders, in
vergelijking met dejongste, houdt verband met de periode, waarin deze gronden in
gras hebben gelegen. Dejongste polders zijn onmiddellijk na bedijking bebouwd en
hebben alleen in het kwelderstadium groen gelegen;dehomogenisatie van dezeprofielen gaatdan ooknietverderdandebouwvoor. Metdedieptevandehomogenisatie
hangt ook dedieptesamen,waarop deroest inhetprofiel begint. Delangereperiode,
waarin de oudste polders in grashebben gelegen, heeft ook tot gevolg gehad, dat de
bovengrond in dezepoldersietshumusrijker isdan diein dejongste polders (zieook
MASCHHAUPT, 1948).
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6.3 Bodemgebruik en landbouwkundige mogelijkheden
De omzetting van groenland in bouwland in de vorige eeuw was aanvankelijk geen
succes. Dit moet in de eerste plaats worden toegeschreven aan deslechte ontwatering
van het gebied, diedevoor bouwland zeer nadelige verschijnselen van zucht en zuchtigheidveroorzaakte. Degrond werdpasgeschiktvoorbouwland, nadateendrastische
verlaging van de grondwaterstand was doorgevoerd.
Ookdeklei-op-veengrondenwerdendoor eenvoldoendediepeontwatering geschikt
voor bouwland. Niettegenstaande de min of meer irreversibele indroging van degevormde ijzerhumaten, die ontstaan zijn na de diepere ontwatering van het onder de
kleilaag voorkomende veen, verdrogen de bouwlandgewassen op de rodoornige en
rodoorngronden niet. Alleen in droge zomers zijn dergelijke gronden te droog voor
grasland.
Uit alle oude beschrijvingen (ACKER STRATINGH en VENEMA, 1855en VAN BEMMELEN, 1863) blijkt duidelijk, dat de geschiktheid van de Dollardklei voor akkerbouw
aanmerkelijk toenam met een afnemende ouderdom van de polder. Deze grote verschillen in geschiktheid hidden toen blijkbaar verband met de fysische en chemische
eigenschappen van het bodemprofiel. De jongste polders konden destijds immers
zonder meer in bouwland worden gelegd, waarbij aanwending van stalmest, toepassing van braak en/of weer groenlegging onnodig of zelfs nadelig waren, terwijl dit
voor de oudste polders nodig was om debodemvruchtbaarheid op peil te houden.
De uitgevoerde bekleiingen op deminder vruchtbare gronden hebben degroteverschillenin kwaliteittussen degronden vandediversepolders sterk doenverminderen.
Toch zijn er verschillen blijven bestaan, wat tot nu toe o.a. nog steeds blijkt uit de
verschillen in mestbehoefte en andere te nemen cultuurmaatregelen.
Degrondbewerkingen inhetvoorjaar 'over devorst' zijn,vooralvoor dekalkarme,
zware kleigronden, derodoornige en rodoorngronden van doorslaggevende betekenis
voor het uitoefenen van akkerbouw. Het uitvoeren van bekalkingen op deze gronden
behoort eveneens tot de noodzakelijk te nemen cultuurmaatregelen. Het achterwege
blijven hiervan leidt tot een slechte structuur van de grond met steeds moeilijker
wordende grondbewerkingen, terwijl tevens de vruchtwisseling geleidelijk nauwer
wordt. De eerstegewassen, dieuit devruchtwisselingverdwijnen zijn de hakvruchten,
nl. de suikerbieten, daarna depeulvruchten en ten slotte dezaadgewassen. De granen
kunnen zich noghandhaven, afgewisseld met rode klaver enluzerne,waarbij het land
sterk aan veronkruiding onderhevig is.
De zware Dollardkleiprofielen worden kalkbehoeftig, wanneer het koolzure-kalkgehalte in de bovengrond beneden ca. 1,5% daalt. Bij lagere gehalten blijkt de koolzure kalk minder oplosbaar te zijn (BOEKEL, 1958).De zware gronden langs de oude
dijk van bepaalde polders, waar het zgn. dijkswendeffect optreedt, worden in de
praktijk reeds met schuimaarde bekalkt bij een koolzure-kalkgehalte, datboven 1,5%
is gelegen.
De zeer ondiepe grondbewerkingen, vooral op dekalkarme, zware kleigronden, de
rodoornige en rodoorngronden, houden geen verband met de zwaarte van de grond,
maar meer met de kwaliteit van de onder de bouwvoor voorkomende ondergrond,
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die ten aanzien van structuur, kalkrijkdom, enz. vaak ongunstiger eigenschappen
bezit dan de in de loop van de tijd sterk verbeterde bouwvoor. Het ondiep ploegen
zou ook tot gevolghebben, dat eeneventueel gevormde, ondiep voorkomende ploegzoolin een strenge winter gemakkelijker zal doorvriezen dan een, die dieper ligt.
Bij het bodemgeschiktheidsonderzoek is gebleken, dat de rangorde-methode vele
voordelen biedt,vergeleken met andere methoden en in hoge mate voldoet aan deeis
van vergelijkbaarheid van de niet-bodemkundige factoren.
Het geschiktheidsonderzoek heeft uitgewezen, dat de kalkrijke, zware kleigronden
het geschiktst zijn voor granen, met tarwe als hoofdgewas, waarop resp. volgen de
zaadgewassen, peulvruchten, suikerbieten, gevoelige gewassen (vlas, e.d.) en aardappelen. Voor de kalkarme, zware kleigronden, de rodoornige en rodoorngronden
geldtdezelfde volgorde met dienverstande, dat depeulvruchten ensuikerbieten inde
rangschikking verwisseld moeten worden. Bij de lichtere gronden volgen na granen
met rogge als hoofdgewas aardappelen, daarna voederbieten, suikerbieten en zaadgewassen.
DezwareDollardklei heeft dehoogste geschiktheid voor granen en zaadgewassen.
Dezeistevergelijken metdievandeallerbeste gronden inNederland. Voordeandere
gewassen is de geschiktheid minder. De beperkingen zijn groter naarmate de polder
ouder is. Bij een goede verzorging van bodem en gewas blijkt het echter mogelijk te
zijn in de oudste polders opbrengsten te verkrijgen, vergelijkbaar met die van de
jongste.
6.4 Cultuurtechnische mogelijkheden
Verruimingvandegewassenkeuzeenbeterelandbouwkundige mogelijkheden kunnen
in de oudste polders worden verkregen door het treffen van maatregelen op cultuurtechnischgebied.Inditgebied metzijnzeerlangeopstrekkendeheerdenisverbetering
van ontsluiting en verkaveling geboden.
Ook zijn in de oudste polders nog mogelijkheden tot grondverbetering aanwezig.
Een vrij grote oppervlakte kan door diepploegen of door een andere diepe grondbewerking worden verbeterd. In de meeste gevallen kan dan een kalkarme, zware kleigrond worden omgezet in een kalkrijke, lichte klei- of zavelgrond. Devoordelen, die
deze grond biedt boven een kalkarme, zware kleigrond, zijn vooral gelegen in een
gemakkelijker bewerking, een vroegere bewerking eninzaai van het land in het voorjaar, het achterwege blijven van bekalkingen, het kunnen toepassen van een ruimere
vruchtwisseling, enz. (DE SMET, 1952).
Over dewijze van diepploegen, met name overhetaldannietbovenhoudenvande
oude bouwvoor met zijn plantenvoedende stoffen en organisch leven, bestaat geen
eenstemmigheid. Door middelvan proefvelden zou men eenmeer gefundeerd inzicht
kunnen krijgen over devraag, of het diep onderploegen van de bouwvoor een groot
verlies zou betekenen.
Een goede drooglegging, door middel van drainage, en hetgebruikvan organische
mest, zijn na uitvoering van een eventuele grondverbetering gewenst, aangezien het
naar boven te brengen materiaal slempigis.
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II DE G E O L O G I S C H E O P B O U W

1

INLEIDING

Bij de algemene beschrijving van het Dollardgebied is reeds opgemerkt, dat de aan de
oppervlakte voorkomende formaties van zeer verschillende ouderdom zijn en bovendien op zeer uiteenlopende manieren tot afzetting zijji gekomen. De oude afzettingen
zijn van Riss- en Wurmglaciale ouderdom. De Dollardklei, die vrijwel overal in de
Dollardpolders aan de oppervlakte voorkomt, is marien en nog vrij recent.
Zijn de glaciale vormingen van plaats tot plaats in de regel zeer sterk verschillend
in samenstelling, de variatie van de Dollardklei is betrekkelijk gering en soms nauwelijks merkbaar.
De pleistocene vormingen worden hier globaal behandeld. Daarna worden de holocene afzettingen besproken. In het bijzonder worden de Dollardsedimenten en de
daarin optredende verschillen beschreven (zie bijlage 1).
2

HET 'SCHIEREILAND' VAN WINSCHOTEN EN ANDERE PLEISTOCENE OPDUIKINGEN

De Ianggerekte, ellipsvormige en andere ruggen en koppen op het 'Schiereiland' bestaan, evenals de in het Dollard-randgebied voorkomende hoogten, vrijwel uitsluitend
uit pleistocene afzettingen. Vooral de Ianggerekte ruggen zijn opgebouwd uit een gestuwde kern van potklei en zand. Dit zand, dat onder de potklei voorkomt, kan als
proglaciaal zand worden opgevat. Op de potklei en/of het proglaciale zand wordt in
de regel een leemlaag aangetroffen, opgebouwd uit grondmoraine-materiaal. Deze
keileem is veelal door een dunne zandlaag, in hoofdzaak dekzand, overdekt.
De Ianggerekte ruggen hebben een noordoost-zuidwest orientatie, die hoogstwaarschijnlijk verband houdt met de richting van waaruit het landijs is gekomen. We
zijn dan ook geneigd, mede in verband met hun bouw, deze ruggen als drumlins op
te vatten (fig. 4). FABER (1942)heeft reeds op de mogelijkheid van het voorkomen van
drumlins in Nederland gewezen. KEILHAEK heeft de in Pommeren voorkomende
drumlins in 1896 beschreven en EDELMAN en MAARLEVELD (1958) hebben deze drumlins met die nabij Winschoten vergeleken. Nadien hebben ook VAN GIJZEL, OVERWEEL
en VEENSTRA (1959) hun visie hierop gegeven.
Uit veldwaarnemingen is gebleken, dat de drumlins van Winschoten en omgeving
hun steilste wanden aan de noordwest-noordoostzijde hebben. De grote opduiking
van Finsterwolde geeft op het eerste gezicht niet de indruk een drumlin te zijn. Waarschijnlijk hebben we hier te maken met een samengestelde drumlin, opgebouwd uit
enkele kleinere, die ten opzichte van elkaar iets anders georienteerd zijn.
De ruggen en koppen zonder gestuwde kernen liggen in de regel iets lager. Ze zijn
in hoofdzaak uit dekzand opgebouwd. In dit dekzand komen variaties voor, die nader
zullen worden besproken. Ten noorden van Wedde worden enkele stuifduinen aan15

FIG. 4 Noordwestelijke.flank. van een NO-ZW-gerichte drumlin bij Winschoten
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FIG. 4 Northwestern sideof a n.e.-s.w. orientated drumlinnearWinschoten

getroffen, de zgn. Wedder-bergen. Het stuifzand kan als lokaal verwaaid dekzand
worden beschouwd.
Tussen de verschillende ruggen en koppen heeft veen gegroeid. De dikte van het
oorspronkelijke veenpakket was verschillend. Veel veen is afgegraven ten behoeve
van de turfwinning. Van het oorspronkelijke veenpakket en de daarin voorkomende
verschillen valt dan ook weinig mede te delen.
Infig.5is een overzicht van de ligging van de drumlins gegeven.
2.1 Nadere beschouwing van de pleistocene afzettingen
Indevorigeeeuwwerdreedsdoor VENEMA(1865)eenzeergoedebeschrijvinggegeven
van bovengenoemde pleistocene afzettingen:
„De gronden, veelal door het woord diluvium aangeduid, hebben verschillende soorten, die zich
„onderIing afscheiden en die mogelijk zeer zelden boven elkander alle tegelijk voorkomen. Vangen
„we bij de oudere aan, dan laten ze zich in de volgende vijf lagen indeelen:
„a. Zand, in hellende rechte of gebogen laagjes, zonder keien, vuursteenen of kalk, zelden barnsteen en gerold hout; de lijnen, die de laagjes veelal scheiden, zijn veelal rood, enkele zwart.
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FIG. 5 Noordoost-zuidwest-gerichte ligging van de drumlins op en nabij het „Schiereiland"
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1. Drumlin
FIG. 5 Northeast-southwestorientationof the drumlinson and near the >,Peninsula" of Winschoten
„b. Potklei, in zeer dunne golvende en gebroken laagjes, waarin men alleen stukjes kalk en gerold
„ hout aantreft.
„c. Leem, die niet in laagjes iigt, met vuursteenen en keien, waarin de zwaarste keien het diepst
„ zijn ingedrongen.
„d. Zand, leemig zand en leem, in gewonden en gebogen schichten, waarin vuursteenen en keien
„ zeer verspreid voorkomen.
„e. Zand, waarin zeer enkel een kei voorkomt en dat in horizontale laagjes ligt."
In de tijd van VENEMA werden de onder a, b, c en d genoemde afzettingen tot het Scandinavisch
diluvium gerekend, terwijl de onder e omschreven afzetting zanddiluvium (STARINGH, 1860) werd
genoemd. VENEMA echter hield de onder a en b genoemde lagen reeds voor een andere vorming dan
het Scandinavisch diluvium. De onder d vermelde behoorde volgens hem tot het Scandinavisch
diluvium. Het zand onder e genoemd bleef hij als zanddiluvium onderscheiden. De leem onder c
vermeld zou volgens hem ontstaan zijn door vervorming van de potklei bij de aanvoer van het
Scandinavisch diluvium.
De hierboven gegeven beschrijving stemt vrijwel overeen met de tegenwoordige opvattingen. Het
zal blijken, dat in grote trekken de afzettingen a t/m e alsvolgtkunnen worden aangeduid:
1 proglaciaal zand
2 potklei
3 keileem ( + potklei)
4 keileem en keizand
5 dekzand.

17

2.1.1 Proglaciaalzand
Het onderstezand,inenkeleruggenondiepgelegen,komt nergensaandeoppervlakte
enwordt inderegelbedektdoorpotkleien/of keileem.Inuitzonderingsgevallenkomt
er alleendekzand opvoor. Het proglacialezandvertoontnaarligging,aard enkorrelgrootte soms nog zeer groteverschillen.
In ontsluitingen kunnen de eigenaardige structuren van het proglaciale zand goed
worden bestudeerd en de hellende, rechte of gebogen gelaagdheid (volgensVENEMA)
is dan soms zeer duidelijk. Deze structuren houden verband met stuwing door het
landijs (fig. 6).
FIG. 6 Periglaciale verschijnselen in dekzand, onderin proglaciaal zand. Profiel ZO van Zuidbroek, ca. 4 m beneden maaiveld
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FIG. 6 Periglacialphenomena incoversand, overlyingproglacialsand.Profiles.e.of Zuidbroek, about
4 m below the surface

Inzakedeaard endekorrelgroottekanhetvolgendewordenopgemerkt.Dekorrelgrootte is niet overal dezelfde enin de afronding van de korrelstreden eveneens verschillen op. Zo kan plaatselijk scherp en soms vrij grof zand worden aangetroffen,
hetgeenkanwijzen opeenfluvio-glaeialeafzetting. Opandereplaatsenheeft hetzand
het karakter van normaal dekzand, wat dus aan een eolische ontstaanswijze doet
denken(zieVINK, 1949;DE RIDDERenWIGGERS, 1956). Tenslottezijnerookgevallen
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bekend, waarbij het proglaciale zand de indruk maakt een loess te zijn. Al dezegeconstateerde verschillen zijn bij de kartering niet nader onderscheiden en niet op de
kaart aangeduid.
Aangezien het proglacialezand inhet onderzochte gebied zelden binnen een diepte
van 1,50 m wordt aangetroffen en de kennis omtrent deze afzetting tot nu toenog
onvoldoende is,kan overdezeafzetting nietveelmeerworden medegedeeld.De term
proglaciaal moethierworden opgevatalseenverzamelbegripvoor zeeruiteenlopende
sedimenten, zowelvan fluvio-glaciale alsvan eolische oorsprong.
2.1.2 Potklei
Potklei is een zwarte, humeuze, stopverfachtige, zeer zware klei. Het percentage afslibbaar is zeer hoog, nl. 80a 90% < 16mu. In vroegerjaren werd deze klei o.a.
gebruikt voor het bakken van potten, enz. Zeer waarschijnlijk is de naam daarvan
afkomstig.
Evenals het proglaciale zand vindt men de potklei het ondiepst in de gestuwde
ruggen. Op de potklei liggen veelal keileem en dekzand. Deze kunnen echter ook
ontbreken, waardoor de potklei onmiddellijk aan de oppervlakte ligt.
In de meeste ruggen is de ondergrens van de potklei zelden aan te boren. Op de
overgang naar delager gelegen terreindelen krijgt men de indruk, dat de potkleilaag
soms aanmerkelijk dunner wordt of zelfs niet meer aanwezigis.
Op de overgang van de potklei naar de bovenliggende, meer zandige, grijze leem
komt veelal een laag bestaande uit grijze, zeer zware leem voor. Deze laag is, niettegenstaande de overeenkomstige stopverfachtige structuur, van de potklei te onderscheiden. De grijze leem is niet gelaagd en bevat in de regel vuurstenen en andere
keien. De potklei daarentegen is min of meer gelaagd en bezit geen stenen en keien.
Potklei is bovenin meestal kalkarm. Dieper wordt ze vaak kalkhoudend. Hierin
worden wel eens kalkconcreties aangetroffen. In enkele gevallen bevat de potklei
kattekleivlekken. De klei, waarin deze vlekken voorkomen, heeft dan ook een lage
pH. Dit laatste verschijnsel is niet goed te verklaren, omdat algemeen wordt aangenomen, dat potklei een zoetwaterafzetting is.
De zeerfijnegelaagdheid iskenmerkend voor depotklei. Delaagjes zijn niet altijd
horizontaal, maar vaak golvend, hetgeen een gevolg kan zijn van de stuwing door
het landijs. Op plaatsen, waar keileem de potklei overdekt, zijn de toppen van de
golven veelal afgesneden. De stuwende werking van het landijs is, behalve aan de
scheve en golvende gelaagdheid, nog duidelijker te herkennen aan zandlenzen, die
plaatselijk in de potklei worden aangetroffen. Het zand van deze lenzen is tijdens de
stuwing in de potklei geperst.
De hierboven gegeven beschrijving van de potklei komt veel overeen met die van
bepaaldezwartekleilagen in Noordwest-Duitsland. Dezezijn daar bekend als Lauenburger Ton (WILDVANG, 1938).
Over het ontstaan en de ouderdom van de potklei is nog weinig bekend. Volgens
LORIE(1887)en TESCH(1934)worden de potklei en de daaronder voorkomende fijne
zanden als afzettingen in de 'neutrale ruimte' beschouwd. Deze afzettingen worden
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als fluvio-glaciaal opgevat, zij zijn gesedimenteerd voor het naderende landijs en
daardoor ten slotte onder de grondmoraine terechtgekomen. Het smeltwater van het
naderendelandijsvormdeeengroot meer,waarindepotkleitot afzetting kwam.Later
werd deze klei op verschillende plaatsen door het ijs gestuwd en verkneed.
In Duitsland, waar dezgn. LauenburgerTon in Oost-Friesland, Sleeswijk-Holstein
en in het gebied tussen de beneden-Elbe en beneden-Weser voorkomt, wordt deze
veelalbeschouwd alsafkomstig uitheteindevanhet Mindelglaciaal (SCHUCHT,1900).
Deverschillenindiktevandekleilaagwijzen daar opafzetting inbekkensenkommen.
Algemeen wordt aangenomen, dat het potklei-materiaal rijk is aan verplaatste,
tertiaire bruinkooldeeltjes. De bruinkoolresten zouden zelfs de oorzaak zijn van het
hoge humusgehalte.
Ten gevolge van de verontreiniging bevat de potklei een zeer hoog percentage aan
secundaire pollen, waardoor betrouwbare dateringen dan ook zeer moeilijk of onmogelijk zijn. Op grond van de geologische ligging is een tertiaire ouderdom van de
potkleiuitgesloten,hoewelzuiverpaleobotanisch gezienweldezedateringzou kunnen
worden gegeven (VAN HEUVELN, 1959; VAN GIJZEL, OVERWEEL en VEENSTRA, 1959).
BROUWER (1948) heeft verschillende potkleimonsters pollenanalytisch onderzocht.
Alhoewel hij eveneens met de storende invloed van de secundaire pollen te maken
had, bleek toch uit zijn onderzoek, dat de potklei geen eenheid vormt wat betreft
ouderdom en herkomst van het materiaal. Er kan een aantal afzettingen wordenonderscheiden, die niets anders gemeen hebben, dan dat ze uit min of meer zwarte klei
bestaan. Volgens BROUWER heeft de term potklei als geologisch begrip dan ook geen
enkele betekenis.
Inzake deliggingen het voorkomen van de potkleiheeft BROUWER opgemerkt, dat
de potklei onder de keileem in een geulenstelsel wordt gevonden (fig. 7). Hij veronderstelttweefasen indedalvorming, dietussen het mariene Needien (VAN DERVLERK
en FLORSCHUTZ, 1960) en de ijsbedekking zijn gelegen. Beide fasen zouden zijn gekenmerkt door een lage stand van de zeespiegel, wat wijst op twee koude perioden
tijdens het Riss-glaciaal. Het eerste geulenstelsel zou zijn gevormd in het stadium
Riss I en daarna met klei opgevuld in het Riss-interstadium. In het begin van Riss II
ontstond het tweede stelsel met oerstroomdalen, waartoe o.a. Eems, Hunze enVecht
behoren.Dezerivierenvoerdenbij dekomstvanhetlandijs hetsmeltwater af. Volgens
deze beschouwing moet de ijsbedekking van ons land in het tweede stadium van het
Riss-glaciaal worden geplaatst.
Deze opvatting van BROUWER komt overeen met die van bepaalde Duitse onderzoekers (o.a. DEWERS, 1941).Het zwaartepunt van desedimentatie lagin NoordwestDuitsland, waar toen de bekende Lauenburger Ton werd afgezet en in Nederland
waarschijnlijk de kleilaag onder Sneek. In verband met haar diepteligging moet deze
laatste kleilaag welouder zijn dan de kleilagen van b.v.Assen enWinschoten. In een
later stadium (begin Riss) werd het zwaartepunt van de sedimentatie meer naar het
westen verplaatst, waarschijnlijk in verband met het zich verder naar het westen uitstrekkende landijs. De dikke kleilagen van Assen, Winschoten, Dronrijp en andere
plaatsen werden toen gevormd. Volgens BROUWER is het zeer goed mogelijk, dat de
onderste delen van deze kleilagen tot het eerste stadium van de sedimentatie moeten
20

FIG. 7 Dwarsdoorsnede door drumlin bij Ulsda (gem. Beerta). Stuwingsverschijnselen en kryoturbate verstoringen in keileem, potklei en plaatselijk in proglaciaal zand
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FIG. 7 Cross-section of a drumlinnear Ulsda.Indicationsofpushingandi
clay,blackglacialtillandlocallyinproglacial sand

worden gerekend. De ondergrens van de klei bij Dronrijp ligt op dezelfde diepteals
bij Sneek. Bij Sneekontbreken evenals opandereplaatsen afzettingen uit het tussenliggendeinterglaciaal.
Depleistoceneopduikingen bijWeenerenPapenburgin Duitslandvertoneninhun
geologischebouw veel overeenkomst met dievan het 'Schiereiland' van Winschoten.
Volgens de beschrijvingen van Wildvang (1938) zijn de daar voorkomende ruggen
eveneens gericht en hebben een kern van gestuwdepotklei.Ook dediepteliggingvan
deze kleistemt overeenmet dievan het 'Schiereiland'. Door DEWERS(1941),WOLDSTEDT(1950)en DECHENDen SIDOWSKI (1956) wordt als ouderdom van deze potklei
het einde van het Elster-glaciaal (== Mindel) aangenomen. Dit Iaatste is dus niet in
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FIG. 8 Doorsnede in een keileemrug te Winschoten
(Bovenburen), naar VAN GIJZEL, C.S.1959
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FIG. 8 Cross-sectionthrougha ridgeof boulder clay,
after VAN GIJZEL, C.S. 1959
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overeenstemming met de voorstelling van BROUWER (1948) over de Nederlandse
potklei.
De herkomst en de wijze van afzetting van de potkleilagen zijn nog onbekend. Ook
is de dikte op veleplekken onzeker. De potkleilaag bij Dronrijp is ca. 130m dik. Op
verschillende plaatsen van het 'Schiereiland' zijn dikten geconstateerd van 60 tot
100 m. Onlangs heeft ZONNEVELD (1959) een fraaie kaart voor de dalsystemen in de
ondergrond van Noord-Nederland gepubliceerd. Deze kaart berust op gegevens, die
door zware-mineralenonderzoek zijn verkregen. Slechts op deze wijze is de reconstructie van de dalen mogelijk, daar ze niet alleen met potklei, doch ook met grover
materiaal zijn opgevuld. Uit deze kaart blijkt de aanwezigheid van zeer brede en
diepe valleien duidelijk.

2.1.3 en 2.1.4 Keileem en keizand
De zandige leem en leem, die VENEMA (1865) Scandinavisch diluvium noemde en de
zware leem, die vooral op de overgang naar de potklei voorkomt, worden gerekend
tot de keileem. In al deze afzettingen komen keien voor.
Keileem wordt in demeestegestrekte ruggen zeer ondiep aangetroffen. In de laagten
tussen de ruggen duikt de keileem weg tot dieper dan 1,20 m beneden maaiveld. De
dikte van de keileemlaag kan varieren van ca. 30 cm tot ca. 2 m.
De lemigheid en het gehalte aan stenen kunnen sterk wisselen. Het materiaal is
over het algemeen zeer slecht gesorteerd. De granulaire samenstelling en sortering
van de keileem van het 'Schiereiland' en omgeving wijkt vrij sterk af van het door
D E RIDDER en WIGGERS (1956) beschreven 'normale' type. Dit moet worden toegeschreven aan de lokale ontwikkeling, welke samenhangt met de bodem, waarover het
landijs zich heeft voortbewogen (fig. 8). Zo is de keileem op een ondergrond van
potklei vrijwel steeds zeer zwaar, op een zandige ondergrond echter meestal sterk
zandig ontwikkeld (zie ook VAN GIJZEL, OVERWEEL en VEENSTRA, 1959).
De keileem, bestaande uit zandige leem tot lemig zand, is grijs tot donkergrijs met
in de regel oranje tot bruine roestvlekken, welke vooral in het zandige materiaal
voorkomen. Het gehalte aan vuurstenen en keien is over het algemeen hoog. De sterk
in grootte varierende keien liggen meestal onregelmatig in de grond verstrooid en
soms in nesten bijeen.
Het gehalte afslibbaar van de zware leemlaag is slechts weinig lager dan dat van
de potklei. De kleur van deze leem is donkergrijs, soms blauwgrijs met weinig bruine
tot donkerbruine roestvlekken. De vuurstenen liggen het meest aan de oppervlakte
van de zware leem, de zwaarste en grootste keien dichter bij het oppervlak van de
potklei.
De overgang van de zandige leem naar.de potklei via de zware leem verloopt
meestal min of meer geleidelijk. De grijze kleur van de zware leem wordt geleidelijk
donkerder en gaat ten slotte in de zwarte kleur van de potklei over. In dergelijke gevallen is herkenning van de zware leemlaag moeilijk.
Reeds isgewezen op de verschillen in textuur en sortering van het keileemmateriaal
als gevolg van zijn lokale ontwikkeling. Grote verschillen in textuur naar plaats en
23

diepte zijn ook ontstaan ten gevolge van kryoturbatie. Na de Riss-glaciatieis het
toenmalige keileemlandschap sterk beinvloed door solifluctie en kryoturbatie. We
nemen aan, dat vooral tijdens deWiirmglaciatie het keileemprofiel sterk isveranderd
(EDELMAN, FLORSCHUTZ en JESWIET, 1936).
In de literatuur zijn de kryoturbatie en solifluctie uitvoerig aan duidelijke en sprekende voorbeelden beschreven. In het gebied van Winschoten en omgeving zijn de
solifluctie- enkryoturbate structuren indekeileemnietaltijd evenduidelijk. Het blijkt,
dat kryoturbate verschijnselen tot in het gestuwde materiaal voorkomen, waardoor
ze minder duidelijk zijn te herkennen (fig. 9).
Bij solifluctie werd debovenste bodemlaag over debevroren ondergrond benedenwaarts verplaatst. Hierbij trad geennoemenswaardigesorteringvanhet materiaal op.
Zodra devorstwerking achterwegebleef, dus na deglacialeperiode,vond uitspoeling
FIG. 9 Kryoturbate verschijnselen: vorstspleten in keileem, opgevuld met zand

\ .**

^*4
;***sa|

$* .

."

-^

••> y •

FIG. 9 Congeliturbation:frost crack in boulderclay, filled in withsand
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van de fijnste bestanddelen plaats. Op deze wijze is het zgn. keizand ontstaan. Het
keizand wordt soms ook als een zandige facies van de keileem opgevat. Het weinige
keizand, dat op het 'Schiereiland' wordt aangetroffen, vindt men op dehoogste delen
van de ruggen. Het is niet uitgesloten,dat dit een vermenging is van zandige keileem
met het later gevormde dekzand.
De algemene opvattingis,dat denormale keileem in onverweerde toestand donkergrijs van kleur en kalkhoudend is (Faber, 1942). Bij verwering verliest hij zijn kalk
en krijgt een roestige, bruine of blauwgrijze kleur. Op het 'Schiereiland' is zowel de
zandige als de zware keileem kalkarm. Slechts plaatselijk iskalk geconstateerd, soms
in concreties, die dan meestal op de overgang naar de potklei voorkomen.
Uit de boven gegeven beschrijving van de keileem blijkt duidelijk, dat in het behandelde gebied alleen normale keileem voorkomt. Het zwerfsteengezelschap is van
een Westbaltische samenstelling (zie VAN GIJZEL, OVERWEEL en VEENSTRA, 1959).
Deze keileem wordt algemeen tot de Riss-(Saale-) glaciatie gerekend.

2.1.5 Dekzand
Het bovenste zand, dat op het 'Schiereiland' en omgeving een bijna aaneengesloten
dek vormt en geheel aansluit bij het zand, dat in het Dollardkleigebied aan de basis
van het veen en de Dollardklei voorkomt, is weinig gedifferentieerd in textuur, vertoont een zekere gelaagdheid en bevat zo goed als geen keien. Dit zand werd door
VENEMA (1865) in navolging van STARING (1860) als zanddiluvium betiteld. VINK
(1949) heeft aangetoond, dat het grotendeels als dekzand moet worden opgevat.
De dikte van de dekzandlaag varieert sterk, nl. van enkele tientallen centimeters
tot meer dan 1,50 m. Slechts in uitzonderingsgevallen bedraagt de dikte 6 m. Over
FIG. 10 Laag van Usselo (A) in het dekzand te Scheemda (Scheemdermeer)
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FIG. 10 Usselo-layer (Allersd-period) A, in the cover sand nearScheemda
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het algemeen is de laag het dunst op de hoogste delen van de pleistocene ruggen, iets
dikker op dehellingen en het dikst in delaagten tussen deruggen. Behalve de ruggen
met ondiep keileem, komen er in het gebied ook nog koppen voor (meestal van veel
kleinere omvangdan de keileemruggen)met meerdan 1,50 mdekzand. Dezemoeten
dus als zuivere dekzandkoppen worden beschouwd.
De afzetting van het dekzand isopverschillende plaatsen onderbroken, zoals blijkt
uithet plaatselijk voorkomenvaneenbodemprofieluitdeAllerodtijd(laagvanUsselo).
Het op enige diepte onder deze laag voorkomende oudere dekzand wijkt door zijn
typische gelaagdheid (afwisseling van dunne lemige en niet lemige zandlaagjes) af
van hetjongere dekzand (fig. 10).
-.
Op de ruggen met ondiep keileem is het moeilijk uit te maken of men metjong of
oud dekzand te maken heeft. Bovendien vindt menin het laatste steeds bestanddelen
van de onderliggende keileem.
2.2 Holocene afzettingen
2.2.1 Stuifzanden
Behalve de dekzandkoppen noemen we nog de stuifduinen ten noorden van Wedde,
de zgn.Wedderbergen. Deze duinen liggenin denabijheid van of op dekzandkoppen.
FIG. 11 Stuifduin ten noorden van Wedde (Wedderbergen)
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FIG. 11 .Inland dunenorth of Wedde
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In denabijheid van dedekzandkoppen ligthetstuifzand somsopveen.Opde koppen
is het niet gepodzoleerde stuifzand van het gepodzoleerde onderliggende dekzand te
onderscheiden (fig. 11).
De stuifduinen zijn vrijjong. De vorming ervan vond ver in het Holoceen plaats.
De tegenwoordige begroeiing voorkomt verdere verstuiving.
2.2.2 Veen
Het veen, dat op het 'Schiereiland' en in de omgevingvan de andere pleistocene opduikingen aan de oppervlakte ligt, is eveneens van holocene ouderdom. De vorming
begon in het Boreaal en ging tot in het Subatlanticum door. Vooral door de invloed
vandemens(afgraving) isaan deveengroeiopdenduureeneindgekomen. Plaatselijk
is het veen overdekt door een dunne Dollardkleilaag. Als gevolg van de vroegere
verveningen ishet niet mogelijk een volledig beeld te geven van deverschillen, diein
de diverse profielen voorkomen. Derhalve wordt volstaan met een globale beschrijving.
De oorspronkelijke verspreiding van het veen op het 'Schiereiland' is vrij groot
geweest. Dit kan worden afgeleid uit het feit, dat in veel profielen, waarin het veen
ontbreekt, tochnogin deeenof anderevormveenresten voorkomen. Ook liggen nog
enkele boerderijen op veen, terwijl het veen van nabijgelegen percelen totaal is verdwenen. Het is niet meer mogelijk de oorspronkelijke dikte van het veenpakket op
te geven, hoogstens kan een schatting worden gemaakt.
Aangenomen mag worden, dat op dehoogst gelegen koppen en ruggen geen veen
heeft gegroeid. De meeste lagere dekzandkoppen hebben zeer waarschijnlijk een betrekkelijk dunne veenlaag gehad, aangezien daar plaatselijk nog wel eens veenresten
zijn terug tevinden. Tussen de dekzandkoppen lageen sterk in dikte wisselend veenpakket, naar schatting ongeveer 1m tot 3m dik. In het gebied van Ennemaborgh liggende tussen de drumlins en andere koppen van Winschoten, Scheemda en Midwolda - vindt men de pleistocene ondergrond op grote diepte. Het oorspronkelijke
veenpakket is daar dan ook plaatselijk 6men dikker geweest. Ook in het Meerland
komen onder een dun Dollardkleidek vrij dikke veenlagen voor.
Vanwegede afgraving en veelal ook vergraving, is het oorspronkelijke profiel niet
meer volledig te bestuderen. Een enkel restant van een hoogveenprofiel wordt o.a.
nog gevonden ten westen van Meerland. Dit profiel is echter niet representatief voor
het helegebied. Het behoort echter weltot hetvoormalig hoogveengebied van Ennemaborgh.
Het veen in het ongestoorde hoogveenprofiel is ca. 3,5 m dik, ligt op dekzand en
bestaat uit oud enjong mosveen. Het oude mosveen is vrij compact en donker van
kleur; het jonge mosveen is bruin en heeft een vrij losse structuur. Pollenanalytisch
onderzoek, verricht door drs. P. VAN GIJZEL, wees uit, dat de groei van het oude
mosveen reeds in het Boreaal is begonnen (mondelinge mededeling). De grenslaag
van Weber, diein het Subboreaal zou zijn ontstaan, isin het profiel niet duidelijk als
een sterk verdroogde horizont aanwezig. Het jonge mosveen is na het Subboreaal
ontstaan (fig. 12).
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FIG. 12 Onvergraven hoogveenprofiel ten noorden van Winschoten, Eekamp
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1. Bolster/original surface (sphagnum moss)-peat
2. Jong veenmosveen/j'OKn^ sphagnummoss-peat
3. Oud veenmosveen/oWsphagnummoss-peat
FIG. 12 Not-cut-over highmoorpeat north of Winschoten

Jong mosveen wordt zeer weinig meer op het 'Schiereiland' aangetroffen. In de
meeste profielen vindt men uitsluitend oud mosveen in oorspronkelijke Jigging of in
vergraven toestand. Alleen in het gebied van Ennemaborgh komt nog oorspronkelijk
jong mosveen voor tezamen met oud mosveen.
In delagereterreindelen en op de overgang naarhetDollard-randgebied, krijgthet
veen naar beneden toe een mesotroof en plaatselijk zelfs een eutroof karakter. In
depressies in de zandondergrond, die min of meer de vorm hebben van afvoerloze
kommen, is het veen nagenoeg oligotroof. Op de overgang naar de zandondergrond
gaat het in meerbodemmateriaal over (fig. 13). De meerbodem is een sterk humeuze
28

FIG. 13 Verbreiding van
meerbodemmateriaal binnen1,20m in het Dollardgebied
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1. Meerbodemmateriaal
binnen 1,20 m/Gyttja-like
material within1.20m

FIG. 13 Extension ofgyttja-likematerialwithin1.20m
from thesurfaceinthe Dollardarea

FIG. 14 Uitgraven van ijzeroer ten zuiden van Winschoten
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FIG. 14 Excavation of bog-iron oresouthofWinschoten
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laag met een wisselend slibgehalte. Deze laagis soms stug, maar meestal iets slap en
bruin tot zwart van kleur. Meerbodemlagen vindt men o.a. in deondergrond van net
Scheemdermeer, onder het veen van Ennemaborgh, om en bij Winschoten, enz.
Langs devoormalige veenstroompjes op de overgangnaarhet Dollard-randgebied,
is het veen ijzerhoudend, soms sterk ijzerhoudend (moerasijzererts, ijzeroer). Het
ijzerhoudende veen is in geoxydeerde toestand rood en dan in de regel hard. Vooral
de sterk ijzerhoudende lagen zijn soms zeer hard. Het meeste ijzeroer wordt onder
Winschoten, Meeden, Muntendam en Zuidbroek aangetroffen. Vooral in de laatste
jaren isveel ijzeroer uitgegraven (fig. 14).

3 HET DOLLARDKXEIGEBIED

De Dollard of Dollart, soms ook wel Dullard geheten, isvolgens ACKER STRATINGH
en VENEMA (1855) een merkwaardige zee- of beter rivierboezem, nl. van de Eems.
Eenmaal was het gebied van deze boezem land. Over het voormalige gebied bestaan
FIG. 15 Grootste liitbreiding van de Dollard in het begin van de 16e eeuw
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BEUINGWOIDE

VRIESCHEIOO

UitersteDollardgrens/l/fmoj? borderof theDollard-bay
+ + + ++ Rijksgrens/Frontier
2
Idem/The same, fig. 18b
O
Dorpenl Villages
3
ldtm/The same, fig. 18c
1
Doorsnede/Cross-section, fig. 18a
4
Idem/The same, fig. 18d
FIG. 15 Greatest expansion of the Dollard-bay at the beginningof the 16th century
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verschillende kaarten. De kaart van RAMAER (fig. 2)kan als de meest juiste worden
opgevat. Na de grootste uitbreiding van de Dollard (fig. 15) is een groot gedeelte
dichtgeslibd en bedijkt. Dit proces vindt op het ogenblik nog steeds voortgang. De
afzetting aan de oppervlakte is van mariene oorsprong en heet Dollardklei. Onder
deDollardkleikomtveenvoor, al dan niet met tussenschakelingen van oudere kleiafzettingen. OnderhetveenligthetPleistoceen,datinhoofdzaak uitdekzand bestaat.
In het volgendezaldieperworden ingegaan op destratigrafie, de ouderdom van kleien veenlagen en deholocene genese van het Dollardkleigebied.

3.1 Stratigrafie
Het blijkt, dat zowel in de voormalige oostelijke als in de voormalige westelijke
boezemhetpleistocenezandvanafhetDollard-randgebied inderichtingvande huidige
Dollardwegduikt.Inhet Dollard-randgebied ligt het pleistocenezand zeer ondiep,nl.
gemiddeld < 100cmbeneden maaiveld. Deliggingvan dit zand in deoudste polders
varieert van 1-3 m en in dejongste polders van 3-6,5 m beneden maaiveld. Van de
jongste polders geeft MASCHHAUPT(1948) devolgende cijfers (tabel 1).
TABEL 1 Diepteligging van het pleistocene zand in de DoIIardpolders naar MASCHHAUPT (1948)
ligging van de bovenkant van de pleistocene
zanAondergrond/altitude of the top of the
pleistocene subsoil

polder
Oud-Nieuwland
Nieuwland
Oostwolderpolder
Finsterwolderpolder
Reiderwolderpolder I
Kwelder 1921, thans
Carel Coenraadpolder
Kroonpolder
Stadspolder
Reiderwolderpolder II

m beneden maaiveld
m below surface

m beneden N.A.P.
m below A.O.D.

3,22
3,00
4,00
4,79
5,21

3,52
2,92
3,62
4,11
4,19

6,57

4,83

4,85
5,70
6,99

4,21
5,58
5,59

TABLE 1 Depthofthepleistocenesandsubsoilin theDollardpoldersaccordingto MASCHHAUPT (1948)

De diepteligging van het veen houdt nauwverband met dievan hetzand. Degemiddelde dikte van de veenlaag, eventueel veenlagen, in de verschillende polders, blijkt
nergens meerdan 1,25 mtezijn. Openkele plaatsen ishet veen dikker dan 2men in
uitzonderingsgevallenmeerdanca. 3m.InhetDollard-randgebied isoverhetalgemeen
de veenlaag het dunst of ontbreekt plaatselijk. In tabel 2 zijn enkele cijfers over de
hoogteligging en de dikte van deveenlaag gegeven.
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Dediktevande kleilaag neemt vanaf het Dollard-randgebied inderichtingvan de
huidigeDollardsterk toe. InhetDollard-randgebied isde gemiddeldedikteca.35 cm,
in de oudste polders varieert deze van 70-250 cm, terwijl MASCHHAUPT voor de
jongste polders cijfers geeft, dievarieren vanca. 1totca. 6,5m(tabel3).
TABEL 2 Hoogteliggingvanhetveenendedikte van deveenlaagindeDollardpolders naar MASCHHAUPT (1948)

ligging vanhetveen
altitude of thepeat
m beneden maaiveld
m belowsurface

polder
Oud-Nieuwland
Nieuwland
Oostwolderpolder
Finsterwolderpolder
Reiderwolderpolder I
Kwelder 1921,thans
)
Carel Coenraadpolder f
Kroonpolder
Stadspolder
Reiderwolderpolder II

m beneden N.A.P.
m below A.O.D.

dikte van de
veenlaag
thicknessof
the peat layer

1,93
1,99
3,09
3,68
4,13

2,25
2,00
2,72
3,02
3,23

1,29
1,01
0,91
1,10
1,08

5,38

3,64

1,18

2,85
3,70
5,72

2,24
3,58
4,31

2,00
2,00
1,26

TABLE 2 Altitude of the topof the peat andthickness of the peat layerintheDollardpoldersaccording
to MASCHHAUPT (1948)

TABEL 3 Dikte vandeDollardkleilaag indejongste Dollardpolders naar MASCHHAUPT (1948)
dikte vandekleilaag
thickness of the clay layer

polder
Oud-Nieuwland
Nieuwland
Oostwolderpolder
Finsterwolderpolder
Reiderwolderpolder I
Kwelder 1921, thans
Carel Coenraadpolder
Kroonpolder
Stadspolder
Reiderwolderpolder II

gemiddeldm
averagem

minimummaximumm

1,93
1,99
3,09
3,68
4,13

0,90-3,57
0,88-2,85
1,70-4,25
2,25-5,50
2,80-6,55

5,38

4,80-6,15.

2,85
3,70
5,72

2,50-3,50
2,55-5,10
4,75-6,40

TABLE 3 ThicknessoftheDollardclaylayerintheyoungestDollardpoldersaccordingto MASCHHAUPT
(1948)
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FIG. 16 Verbreiding van Eemsklei binnen 1,20 m in het Dollardgebied

5CHANSQ

*^

1. Eemsklei/Eems-clay
2. Uiterste Dollardgrens/Utmost border of the Dollard-bay
3. Rijksgrens/Frontier
FIG. 16 Extension of the Eems-claywithin1.20 mfrom thesurfaceinthe Dollardarea

Klei-afzettingen vanwisselendedikteendiepteligging onder het Dollardpakket enals
intercalates in het veen vindt menzowelin dewestelijke alsin de oostelijke boezem.
Wegens nog onvoldoende gegevens kunnen hierover slechts globale cijfers worden
verstrekt.
De plaatselijk direct onder de Dollardklei liggende klei-afzetting is over het algemeenin geulen engeultjes gevormd,welkeblijken samen tevallen met devoormalige
veenriviertjes, die vroeger in de oude Eems uitmondden. Op oude kaarten zijn de
meeste van deze riviertjes weergegeven (fig. 2). De hier bedoelde kleilaag wordt
voortaan met Eemskleiaangeduid.
In deoudstepoldersligtEemskleivrijoppervlakkig;indejongstepoldersligtzegemiddelddieper.Infig.16ishetvoorkomenvanEemskleibinnen 1,20mbenedenmaaiveldaangegeven. Dit globale kaartje isaan dehand van veldgegevens samengesteld.
De overgang van Dollardklei naar Eemsklei is meestal vrij duidelijk te herkennen.
Bij een ondiepe liggingvan de Eemsklei (ca. 40cm) bestaat deze overgang veelal uit
een sterk roestige band. Bij de uitwigging van de Eemsklei in het veen wordt de
roestige horizont humeuzer en gaat geleidelijk over in veen (fig. 17).
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FIG. 17 Overgang van de Dollardklei (1) naar de Eemsklei (3) via een venige overgangslaag (2)
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FIG. 17 Transitionof the Dollard-clay(1) into the Eems-clay (3) viaapeaty layer (2)

In de profieldoorsneden Noordbroek-Scheemda (fig. 18a), Nieuwolda-Midwolda
(fig. 18b)enNieuw Scheemda-Eelshuis(fig. 18c),samengesteld aan dehand vandiepboringen, is de ligging van de Eemsklei in de westelijke Dollardboezem aangegeven.
In de oostelijke boezem is deligging van dit sediment minder duidelijk.
De klei-afzettingen ouder dan de Eemsklei liggen dieper in het profiel. De ligging
van eenoudereklei-afzetting indeoostelijke boezemisindeprofieldoorsnede BeertaBellingwolde (fig. 18d) weergegeven. Ook deze klei is via een geulensysteem afgezet.
Deze geulen vallen blijkbaar samenmet depressies in depleistocene zandondergrond.
. In dewestelijke boezemkomeneveneens oudere klei-afzettingen voor. Ten noorden
van Nieuw Scheemda en Nieuwolda liggen ze vaak als banden in het veen. Vooral
opplaatsen, waar depleistocene zandondergrond diepligt,worden onder de Dollarden eventueel Eemskleilaag meestal twee door veen gescheiden kleilagen gevormd. De
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bovenste van deze kleilagen komt naar diepteligging enaard van de kleiveel overeen
met de oudere klei-afzetting in de oostelijke boezem. De onderste kleilaag ligt vrij
diep en is waarschijnlijk te vergelijken met de oudeblauwe zeeklei in het westen van
het land.
FIG. 18a Doorsnede van het bodemprofiel van Noordbroek naar Scheemda
Noordbrosk

^

^

Sc

2

^

3

^

'C

*

4. Eemsklei/Eems-clay
5. Kleiig veen/Clayeypeat
6. Veen/Peat
7. Pleistoceen zand;'Pleistocenesand

1. Kalkarme, zware Dollardklei/
Non-calcareous Dollard-clay
2. Kalkrijke, zware Dollardklei/
Calcareous Dollard-clay
3. Kalkrijke, zavelige Dollardklei/
Calcareous Dollard-loam

FIG. 18a Cross-section of thesoilprofilefrom Noordbroek towards Scheemda

FIG. 18b Doorsnede van het bodemprofiel van Nieuwolda naar Midwolda
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^

>

^

3

^

4

^

5

^

.

s i n "mm
1. Kalkarme, zware Dollardklei/
Non-calcareous Dollard-clay
2. Kalkrijke, zware Dollardklei/
Calcareous Dollard-clay
3. Kalkrijke, zavelige Dollardklei/
Calcareous Dollard-loam
4. Kalkarme, zware Eemsklei/
Non-calcareous Eems-clay

5. Kalkrijke, zware en zavelige Eemsklei(?)/
Calcareous Eems-clayand-loam (?)
6. Venige klei en kleiig veen/
Peaty clay enclayeypeat
7. Kleiig \&zn/Clayeypeat
8. Veen/Pea?
9. „Kazig" zand/„Soapy" sand
10. Pleistoceen zand/Pleistocenesand

FIG. 18b Cross-section of thesoilprofilefrom Nieuwoldatowards Midwolda
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FIG. 18C Doorsnede van het bodemprofiel van Nieuw Scheemda naar Eelshuis
Nituw-Sch»»mda

1

^

*

E«lshuis

^

3

^

« • •

1. Kalkarme, zware Dollardklei/
Non-calcareousDollardclay
2. Kalkarme, zware Eemsklei/
Non-calcareousEems-clay
3. Kalkrijke, zware en zavelige klei/
Calcareous clay and loam
4. Veen/Peat
5. Pleistoceen zand/Pleistocene sand

FIG. 18c Cross-sectionof the soilprofilefrom Nieuw Scheemda towardsEelshuis

FIG. 18d Doorsnede van het bodemprofiel van Beerta naar Bellingwolde
Besrta

Zandhoogtt

Ktoostargara

WflsttrwoldstA

8«Uingwoldi

mz\ 3 ^ .mnn
1. Kalkarme, zware Dollardklei/
4. Oude zeeklei/„OWsea-clay"
Non-calcareous Dollard-clay
5. Veen/Peat
2. Kalkrijke, zware Dollardklei/
6. Pleistoceen zand/Pleistocene sand
Calcareous Dollard-clay
3. Kalkrijke, zavelige Dollardklei/Ca/ca/-e<7«j'Dollard-loam
FIG. 18d Cross-section of the soilprofilefrom Beerta towards Bellingwolde

Uit de profieldoorsneden van de westelijke boezem blijkt duidelijk, dat de kleiafzettingen vanverschillende ouderdom terplaatsevan Nieuw Scheemda,Nieuwolda,
enz. niet door veenlagen worden gescheiden. In de lijn Nieuw Scheemda-Nieuwolda
ishet aaneengesloten kleipakket ca. 7m dik en ligt iets hoger dan de omgeving, dus
emgszins als een rug in het terrein (fig. 19).
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FIG. 19 Profiel van de kleirug Nieuw Scheemda-Nieuwolda te Nieuwolda

JI
1. Dollardklei/Do/to-rf-c/ay
2. Eemsklei/£e»w-c/ay
3. „Oudere" klei (woelklei)/0/Ar clay („wrap"-clay)
FIG. 19 Profileof the clayridgefrom Nieuw ScheemdatowardsNieuwoldanearNieuwolda

3.2 Dateringvan klei-enveenlagen
Over de ouderdom van klei- en veenlagen in het Dollardgebied was tot nu toe nog
weinigbekend.Aandehandvanpalynologischonderzoekdoorprof.dr.mr.F. FLORSCHUTZ kan globaal iets worden gezegd over de ouderdom van enkele klei-enveenlagen.Door prof.dr. HL. DEVRIESwerdenaanenkeleklei-en veenlagen ouderdomsbepalingen met behulp van de 14C-methode verricht.
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Pollendiagram van het profiel Noordbroek (legenda ziefig.23)

FIG 20

I Chenopodiactoe

c

„

M

Pollen-diagramof theprofile Noordbroek (legend see fig. 23)

n a m e r C - - " aan de veenvorming deel en boven ± 115cm o o k * ^ J
f „nHmte decimeter van de Dollardklei, de veenlaag m haar geheel en de bovenste aeo
vafheTztnTweSen b — r d . Het onderzoek van de monsters
^
^
^
^
£
„tiP van Pinusin de onderste 5 spectra wijst volgens prof. dr. mr. F. FLORSCHUTZ op «
m
T 1 t L S AtlLtkum mag volgens hem worden geacht te zijn begonnen b.j ca. 165 cm.
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FIG. 21 Pollendiagram van het proflel Nieuw Scheemda I (legenda ziefig.23)
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FIG. 21 Pollen-diagram of theprofile NieuwScheemdaI (legendseefig.23)

FIG. 22 Pollendiagram van het proflel Nieuw Scheemda II (legenda ziefig.23)
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FIG. 22 Pollen-diagram of theprofile NieuwScheemdaII (legend seefig.23)
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FIG. 23 Pollendiagram van het profiel Beerta
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FIG. 23 Pollen-diagramof theprofile Beerta
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voordoen, waarbij dan de aanwezigheid van secundaire pollen als verklaring geldt. Tot ca. 90 cm
bereikt de Ulmuscmvehier en daar 5%, maar hoger overschrijdt ze 3% niet. Prof. dr. mr. F. FLORSCHOTZ vermoedt op deze plaats dan ook de grens Atlanticum-Subboreaal. Het kleiig veen tussen
ca. 70 en 60 cm en de dekkende decimeter Dollardklei met 1tot 3% Fagus, 1% Carpinusen 3 tot
11 % Cerealia, zijn in het Subatlanticum gevormd.
Onder Nieuw Scheemda werden enkele veen- en humeuze kleilagen van een tweetal profielen bemonsterd. Het eerste profiel (fig. 21) bestond uit ca. 35 cm Dollardklei, ca. 25 cm veen, ca. 65 cm
Eemsklei en verder veen van onbekende dikte. Monsters werden genomen van de onderste ca. 20cm
van het veen gelegen tussen Dollardklei en Eemsklei en van de bovenste 20 cm van de Eemsklei.
Het pollendiagram wordt gekenmerkt door een continue FagusWjti van 2 tot 4%, een bijna doorlopende Carpinuscurvevan 1a 2 % entot ca.50cmdalendeenvervolgensstijgende Coryfeprocenten.
Hieruit magvermoedelijk worden geconcludeerd, aldusprof.dr. mr. F. FLORSCHOTZ,dat dehumeuze
kleien deonderstehelft van hetkleiigeveenin het Subboreaal zijn ontstaan en debovenste decimeter
van het veen in het Subatlanticum. De 19% Cerealia in het bovenste spectrum wekken zelfs de gedachte aan vrijjong-Subatlanticum (fig. 21).
Het tweedebemonsterdeprofiel (fig.22)onderNieuw Scheemda bestaatuitca.40cm Dollardklei,
ca. 50cm Eemsklei, 60cmveen, 30cm oudere kleien verder veen van onbekende dikte.De overgang
van Dollardklei naar Eemsklei wordt gevormd door een dun veenbandje. Dit veenbandje en drie
veenlagen van ca. 2 dm dikte,resp. aan de basis van de Eemskleilaagen aan de top en de basis van
de1 oudere klei-afzetting, werden bemonsterd. Uit het pollendiagram, dat een continue FagusMjn
vertoont, valt volgens prof. dr. mr. F. FLORSCHOTZ af te leiden, dat het profiel wellicht geheel of
althans grotendeels uit het Subboreaal dateert.
Verder werd bemonsterd een profiel in de oostelijke boezem onder Beerta (fig. 23), dat als volgt
is opgebouwd: ca. 125 cm Dollardklei met op ca. 75cm diepte een dun humeus bandje, ca. 35 cm
veen, ca. 50cm oudere klei,ca. 165cm veen op pleistoceen zand. Het humeuze bandje op ca. 75cm
diepte en veenlagen van 1a 2 dm dikte aan de basis van de Dollardkleilaag, aan de top en de basis
van de oudere klei-afzetting en aan de top van de pleistocene zandondergrond werden bemonsterd.
Prof. dr. mr. F. FLORSCHOTZ acht hier het meest aannemelijk, dat het grootste gedeelte van de
FIG. 24 Schematisch profiel bij Nieuwolda met aanduiding van deplaats en deuitkomsten van de 14C-monsters

dieptein m-m.v.
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FIG. 24 SchematicprofilenearNieuwoldawithanindicationof the locationandthe resultsof the uC-samples
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3.3 De holocene genesevan het Dollardkleigebied
0 p gro„d

van de hierboven vermelde gegevens zal een ruwe schets worden^gejevsn
v"n deholocene wordingsgeschiedenis van het Dollardkleigebed Het s dud J
dat deze beschrijving niet volledig kan zijn, aangezien dedatenngen te genng
a

t ! S ' i n van deholocene vormingen inhet Dollardkleigebied mag zeer Yvaarschlnli? ophet eindvan het Boreaalworden gesteld Door het warmer envochuger
w t den van het klimaat steeg de zeespiegel,waarmede een stijging vande groodw
Itand gepaard ging. Onder dergelijke omstandigheden^werd v e ^ J £ * %
' .„ „eseven<; bliikt datveengroe aan deranden van het DollardKieigeu
Z o t ^ ^ ^ X ^ , op dieplaatsen,waar thans de£
«
° ^
\Zd het hoogst gelegen is. De oorzaak ligt zeer ^ f i ^ ^ C d s
; a n minderdoorlatendelagen in de ondergrond van het Doll«d-randgeb,ea^
het'Schiereiland'vanWinschotenwordtook ditrandgebiedimmersgekenmerk.a
S voorkomen van ondiep gelegen keileem en/of potklei. Op pkatsen, waar de k*
teemdieperligt endusdedoorlatendheid groter is, kon zichin dietyd ™S * £
; o r m e n . Veenvormingvondpasplaats,nadatvoortgaar.dezeespKgenjzngeen h o g
grondwaterstand deed ontstaan. Hetzelfde verschijnsel is ook doo rner^ffrouw
GERSMA (I960) bij haar onderzoek van enige veenprofielen uit denoord zuia
Meedhuizen-Farmsum geconstateerd.
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Op de overgang vannet Boreaal naar het Atlanticum eninhet Atlanticum zelf,
heeftdeveengroeizichvanuithetDollard-randgebied uitgebreidoverhetlagergelegen
Pleistoceen.Aangenomenmagworden, datopheteind vanhetAtlanticum hetpleistocene zand reeds inzijn geheelbedekt wasmetveen. Enkele hoger gelegen koppen
zullen echter onbedekt zijn gebleven.
Hetveen,datinhetDollardkleigebied ophetPleistoceen rust,blijkt dusgemiddeld
ietsjonger tezijn, danhetovereenkomstige veeninhetwesten vanhetland. DeondiepereliggingvanhetveeninhetDollardkleigebied ishiermedeinovereenstemming.
Evenals elders inhetland kanookhier hetonderste veen tothetbasisveen worden
gerekend.
OfhetinhetAtlanticum altotmarienesedimentatieisgekomen,isuitdebeschikbare gegevens niet geheel duidelijk. Waarschijnlijk heeft de veengroei niet overal
gelijke tred gehoudenmetdestijgingvandezeespiegel.Aantasting vanhetveen trad
toen op,waarschijnlijk heteerst meer zeewaarts langs dedalen indepleistocene afzettingem Opdehoger gelegen delen enmeer landinwaarts bleef hetveen gespaard.
In dealdus ontstane geuleninhetveen werd klei afgezet.
Volgens onderzoekingen vanmejuffrouw JELGERSMA(1960)isdeonderste kleilaag
in de sluisput van Farmsum in hetbegin vanhet Subboreaal afgezet. De onderste
kleilagenindeprofielen vanNieuw Scheemda enNieuwolda zouden, volgens de interpretatie vanprof. dr. mr. F. FLORSCHUTZ misschien vaniets oudere datum zijn.
Deze kleilagen komen overigens watbetreft dehoogteligging inhet profiel overeen
met deonderste kleilaagindesluisput vanFarmsum.
Het blijkt dus, datdeeerstetransgressie opheteind vanhetAtlanticum eninhet
beginvanhetSubboreaal mag worden gesteld. Deindezeperiode afgezette zavelen
kleizijn dusietsjonger daneengroot deelvan deoude blauwe zeekleiinhetwesten
van het land. Wezullen echter niettegenstaande de subboreale ouderdom ook hier
de onderste kleilaag metoude zeeklei aanduiden, nl. als oudere mariene afzettingen
volgens PONSenWIGGERS(1959).
In hetvoorgaande werd reeds opgemerkt, dathetniet mogelijk isdeloop vande
voormaligegeulentereconstrueren. Vrijzekerzijn dezegeulenzijrivieren vandeoude
Eems.Uitdegegevensblijkt - eninhetvolgendekomenwehiernogopterug-datde
voormalige Oude ofTermunter Eezichvrijwel steeds heeft kunnen handhaven.Ten
slotteheeft zich Meruit dezgn. kleirugvanNieuwScheemda-Nieuwolda ontwikkeld.
Over de vorming van de oude zeeklei in de oostelijke Dollardboezem is weinig
bekend. Indealleroudste inpoldering isdeze afzetting niet gevonden, d.w.z. dedaar
inhetveenaangetroffen kleilaagkomtnaarhoogteligginginhetprofielendedatering
niet overeenmetdeoude zeeklei.Genoemde kleilaagligtondieper enis,zoalsverder
zalblijken, vanjongere datum.
InhetSubboreaalkondeveengroeizichopdemeesteplaatsen,waar zij onderbrokenwerd,blijkbaar herstellen.DegroteoudegeulenterplaatsevanNieuw Scheemda,
Nieuwolda, enz.maken hierop min of meer eenuitzondering. In deze geulen bleef
de sedimentatie van klei doorgaan, hoewel bepaalde delen ervan metveen werden
overgroeid. Menvindt ditveen,dathier ookalsoppervlakteveen kanworden aangeduid, over eenvrij grote oppervlakte verbreid.
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Uitdeonderzoekingenv^^
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kwamhettot vormingvan nieuwegeulen.In de oudeen mdemeuwegeulenen
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directe omgeving daarvan werd deEemsklei afgezet. Daar, waar eenveenlaagtussen
de Eemsklei en de middeloude zeeklei voorkomt, wigt deze in de richting van de
geulen uit. Dit verschijnselisin dewestelijke boezem duidelijker te constateren dan
in de oostelijke.
AangeziendeEemskleieenhooglutumgehalteheeft, ineenbrakmilieuen kalkarm
is gesedimenteerd, moet de laatste uitbreiding van de zee een rustig verloop hebben
gehad. Hetbrakke karakter van deEemskleiisvooral aanhetvoorkomenvan kattekleivlekken in het profiel te constateren.
De ouderdom van de Eemsklei kan niet nauwkeurig worden opgegeven. Uit de
schaarsepalynologischeanalysesvanprof.dr.mr. F. FLORSCHUTZkan geconcludeerd
worden, dat deze klei is afgezet op de overgang van Subboreaal en Subatlanticum,
waarschijnlijk in deperiode, die ongeveer samenvalt met de 2epre-Romeinse transgressiefase (PONSenWIGGERS, 1960). DeEemskleiwordtoverigenstotdejongezeeklei
gerekend.
AanheteindevandesedimentatieperiodevandeEemskleiverkreeghetveengebied
weereenkleineuitbreiding.Vooral demet kleiopgevuldekleinegeulenwerden overdekt met veen. De op deEemskleivoorkomende veenlaag isin het algemeen betrekkelijk dun, nl. 1 a 2 dm, en wordt dunner in de richting van de voormalige oude
geulen.
De hier vermelde veengroei in het Dollardgebied ging vanaf het begin van het
SubatlanticumtotaandevormingvandeDollardboezemsvrijwelonafgebroken door,
zulksintegenstellingtothetgebiedtussenReideenDelfzijl, waarinhet Subatlanticum
geen veenvorming meer heeft plaatsgehad (DE SMET, 1960). In het laatste gebied
kwamen na de Eemsklei, resp. oude kwelderklei, knikklei en laat-middeleeuwse klei
tot afzetting, welkeafzettingen in deDollardpolders niet voorkomen.
In het Subatlanticum bleef het gebied van dehuidige Dollardpolders dus vrij lang
voor overstromingen gespaard. In de 15eeeuw ontstonden de beide boezems, die in
het begin van de 16eeeuw hun grootste uitbreiding hadden. Hierna begon de dichtslibbing van deboezems, diein eensneltempo verliep ennog niet isbeeindigd. Volgens de tabel van MASCHHAUPT (tabel 3)neemt het Dollardkleipakket in de achtereenvolgens ingedijkte polders sterkin dikte toe. Uit decijfers blijkt verder, dat dein
devoormalige boezemsgesedimenteerdehoeveelheden zavelenkleienormgroot zijn.
Eenverklaringvan deherkomst van dezehoeveelheden ismoeilijk te geven. Het slib
kan niet door de Eemszijn aangevoerd (DE SMETen WIGGERS, 1960). Als mogelijke
bronnen kunnenwordengenoemddeoudereafzettingen, voorkomende inhet buitendijkse Dollardgebied, het gebied tussen deDollard en deWaddenzee eneventueel de
Noordzee.
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Ill D E V O O R M A L I G E T O E S T A N D EN H E T
O N T S T A A N VAN D E D O L L A R D

1

INLEIDING

Van de voormalige toestand en het ontstaan van de Dollard is niet alles bekend,
hoewel er vrij veel literatuur over bestaat. Deze is deels gebaseerd op mededelingen
in gespaard gebleven kloosterregisters, oorkonden, overleveringen, enz. en deels op
de mindere of meerdere fantasie van geschiedschrijvers.
De eerste kaarten van het voormalige gebied dateren pasuit de 16een de 17eeeuw
(fig. 1). Zij werden hoofdzakelijk aan de hand van mededelingen en plaatselijke gegevens ontworpen. Het isduidelijk, dat aan denauwkeurigheid van deze kaarten wel
het een en ander ontbrak, hetgeen vooral blijkt uit het feit, dat het beeld van de verschillende oude kaarten zeer verschillend is. In ons land zijn het meest bekend de
kaarten van ACKER STRATINGHen VENEMA(1855)en dievan RAMAER (1909). Verder
vooral de kaarten van de Duitse onderzoekers BARTELS(1872)en WOEBCKEN (1932).
In hoofdzaak zijn deze kaarten navolgingen van kaarten uit de 16e eeuw. In deze
verhandeling zullen de kaart van ACKER STRATINGH en VENEMA en de kaart van
RAMAER alsuitgangspunt worden genomen.
Door de meeste geschiedschrijvers worden verschillende oorzaken genoemd, die
uiteindelijk hebben geleidtotdecatastrofale inbraak, welkedeDollard deed ontstaan.
Behalve aan zeer grote stormvloeden, wordt door verschillende van hen veel kwaad
toegeschreven aan de onderlinge politieke twisten. Deze partijtwisten brachten onder
andere met zich mede, dat dijken en sluizen werden vernield en/of onvoldoende onderhouden. Het is hier niet de plaats deze materie nog eens in haar geheel te behandelen. We zullen slechts volstaan met het geven van een korte opsomming van de
voornaamste feiten.

2

DE VOORMALIGETOESTAND

Uit de kaart van ACKER STRATINGH en VENEMA (fig. 25) en die van RAMAER (fig. 2)
iste zien, dat het voormalige, door de Dollard overstroomde gebied uit een westelijk
en een oostelijk deel bestond. Het westelijk deel heette Oldambt, het oostelijk deel
Reiderland. Het Oldambt strekte zich oorspronkelijk uit tussen deZijpe of Siepsloot,
de grens met Fivelgo en de Tjamme. Het land oostelijk van deTjamme, Reiderland,
werd bij de Dollardinbraak in tweeen gedeeld. Het deel langs de Eems in OostFriesland heeft deze naam behouden. In ons land werd het gedeelte tussen de
Tjamme en de rijksgrens na de inbraak vrij spoedig tot het Oldambt en Westerwolde gerekend.
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FIG. 25 Kaart van de voormalige toestand volgens ACKER STRATINGH en VENEMA (1855)
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Fro 25 Map of the formersituation,according to ACKER STRATINGH and VENEMA (1855)
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Uit de kaart van RAMAER blijkt, dat het voormalig Oldambt werd onderscheiden ineen noordelijk
kleigebied (Klei-Oldambt) enineen zuidelijk veengebied (Wold-Oldambt). Eenzelfde situatie vond
men inhet Reiderland over derijksgrens. Dezelfde kaart toont duidelijk, dat de kleistrook langs de
Eems niets anders was dandevoortzetting vanhetoude kleigebied met terpen vanHunzingoen
Fivelgo.
Enkele zijrivieren van deEems doorsneden het voormalige landschap.Inhet Reiderland stroomde
de Ee ofAa, het vervolg van de toenmalige Westerwoldse Aa. Deze Reider Ee liepvolgens RAMAER
ongeveer zuid-noord en kwam ten oosten van Reideinde Eems. De Termunter Ee was de grootste
stroom inhet voormalige Oldambt. Een westelijke zijtak hiervan was de Zijpe ofSiepsloot.
De kaart van RAMAER laat evenals die van ACKER STRATINGH en VENEMA verder zien, dat op de

kleioever vandeEems demeeste bewoning voorkwam. Devoormalige kleioever laggrotendeels
buiten hethuidige bedijkte land. Hetlager gelegen veengebied, zuidelijk vande Eemsoever,was
wegens zijn moerassigheid zeer waarschijnlijk vrijwel onbewoond. Aan deranden van de pleistocene
opduikingen, waaronder het 'Schiereiland' van Winschoten, lagen weer dorpen. Bij de grootste
Dollarduitbreiding werden de meeste van deze nederzettingen naar hogere gronden verplaatst.

Aan de hand van bodemkundig onderzoek zal worden nagegaan inhoeverre de kaart
van ACKER STRATINGH en VENEMA endie van RAMAER in overeenstemming zijn met
het door deDollardklei afgedekte oudere landschap. Tevens kandan blijken, ofde
door de Dollardinbraak ontstane vernielingvan het voormalige landschap, voor zover
het het huidige bedijkte land betreft, wel zo sterk isgeweest als oudere schrijversons
willen doen geloven. Hetvoormalige landschap konhetbest worden bestudeerd in
het Dollard-randgebied endealleroudste Dollardpolders, omdat het Dollardkleidek
daar gemiddeld dunner isdan 100cm. Onder dit kleidek vindt men het oude landschap
over het algemeen vrij gaaf terug. Het bestond voornamelijk uit veen op een golvende
dekzandondergrond. Hier endaar staken zandkopjes door het veen. Plaatselijk vindt
men onder het zand ondiep gelegen keileem. Indit, inhoofdzaak uit veen bestaande
landschap, liepen enkele riviertjes, afkomstig uithetzuidelijker, hoger gelegen veengebied. Deze stroomden in min of meer noordelijke richting enmondden uitinde
reeds hierboven genoemde zijrivieren vande voormalige Eems. Overblijfselen van
deze zijriviertjes zijn thans inhetDollard-randgebied endealleroudste poldersnog
terug tevinden (fig.26).Meestal zijn zeteherkennen aan kronkelende sloten, bepaalde
perceelsscheidingen, enz.Devroegere rivierlopen komen in vele gevallen ookgoed
overeen met verschillen inde bodemgesteldheid. De huidige lopen van afvoerkanalen,
zoals de Westerwoldse A, deTjamme, hetTermunter Zijldiep, enz. zijn niet meer
dezelfde als die van devoormalige riviertjes.
In hetDollard-randgebied eneven daar buiten zijn de veenstroompjes gedeeltelijk
en somsvolledigopgevuld metmoerasijzererts, terwijl eveneenskleivanuit de vroegere
Eems naar binnen isgedrongen. Langs enindeze riviertjes kwam dezgn. Eemsklei
tot afzetting (zie hoofdstuk II).
Inzake devoormalige toestand terplaatse vande jongste polders gafhet bodemkundig onderzoek minder resultaten. Het Dollardkleidek bereikt in dejongste polders
een dikte van2 a 4 m. Uit enkele diepere boringen is gebleken, datookdaar het
vroegere landschap grotendeels uit veen heeft bestaan. Ook MASCHHAUPT (1948) had
dit reeds geconstateerd, wato.a.blijkt uitde door hemgegeven profieldoorsneden
van deverschillende jonge polders.
De onder het Dollarddek voorkomende oudere kleiformatie werd door MASCH47

HAUPT(1948)met oudekleiaangeduid. Uitons onderzoekisgebleken,datdeze oude

klei identiek ismetdedoor onsgenoemde Eemsklei. Hetvoorkomen vande door
hemgevonden ouderekleiformatieindeondergrond vandenoordwestelijke rand van
verschillendejonge polders, werd door onsonderzoek bevestigd. Deze kleistrook is
smalenhangtsamenmetdeindewestelijke ouderepoldersgevondenstrook Eemsklei
(fig. 16).Indewestelijkehelft vandeJohannesKerkhovenpolderzetdestrook Eemskleizich onder hetDollardkleidek voort.
In een dwarsprofiel vandeReiderwolderpolder IIheeft MASCHHAUPT(1948)eveneenseen onderhetDollardkleidek voorkomendeoudere kleilaag aangegeven. Vande
Kroon- enStadspolder heeft hij dergelijke gegevensnietverzameld.Uitenkeleplaatselijkediepboringenis onsgebleken,datookindezepolderseenouderekleilaagonder
het Dollardkleidek ligt,dieblijkbaar samenhangt met deEemskleiindeondergrond
van deaangrenzende ouderepolders.
Overhetalgemeenligt deEemskleiindejongepolders dieperdan 2,5menisvaak
slechtteonderscheiden van debovenliggende Dollardklei. MASCHHAUPT(1948) twijfelde danookofde 'oude klei' vandejonge polders weldezelfde was als dieonder
Nieuwolda, enz. Indien meerdere inbraken vandeDollard hebben plaatsgevonden,
hetgeen volgens hemzeer plausibel is,danishet aannemelijk, datdeklei onderde
jongste Dollardafzetting afkomstig isvaneendereerste inbraken.
Aangezien hetaantal terbeschikking staande diepboringen tegering is,ishetniet
mogelijk ookdeEemsklei, diedieper dan 1,20mbeneden maaiveld onder hetDollardkleidek voorkomt, inkaart tebrengen.
Uit devele boringen inhet Dollard-randgebied ende oudste polders zijn weinig
aanwijzingen gevondenovereenopruimingopgroteschaalvanhetveen.Inhet randgebied werd inlateretijden door demenshier endaar hetdoor eendunne laag Dollardkleioverdekteveenvergravenendusgestoord.Ditveenblijft hier vanzelfsprekend
buiten beschouwing.
Uit enkele diepboringen blijkt, datde aantasting vanhet veen onder dejongste
polders groter isgeweest danonder deoudste polders. In demeeste gevallen ishet
veen echter onaangetast gebleven, zodat magworden geconcludeerd, datvelevan de
oudere verhalen sterk zijn overdreven.
Van eenaantasting vandeEemsklei terplaatse vandeoudste inpolderingen inde
westelijke boezem kanvrijwel geen sprake zijn. Ditiswelmogelijk geweest inde
oudste polders vande oostelijke boezem. Hetvoorkomen van Eemsklei onder het
Dollarddek vertoont daar immersgeen duidelijk beeld.Hetisniet onwaarschijnlijk,
datterplaatse van dejongste polders meerEemskleiisopgeruimd enverplaatst.
Aan de hand van de resultaten van het bodemkundig onderzoek kunnen nog enige opmerkingen
over devroegere zijriviertjes vandeEems worden gemaakt. Deoude Termunter Eeisop dekaart
van RAMAERtenoosten vanhethuidige dorp Nieuw Scheemda aangegeven. Opdekaart vanACKER
STRATINGH enVENEMA loopthetriviertje tenwesten vanditdorp. Uitfig.25 blijkt evenwel duidelijk,
dat ACKER STRATINGH en VENEMA dejuiste loop hebben weergegeven. Dekaart van RAMAER geeft
sterk demdruk, datdeTermunter Eegrotendeels samenvalt metdetegenwoordige Oude Geut,een
restant van een oudeopslibbingsgeul van deDollard. Ookwatbetreft devertakking vande Termunter Ee in de nchting van het Dollard-randgebied, blijkt de kaart van ACKER STRATINGH en VENEMA

beter dewerkelijkheid weer tegeven.
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FIG. 26 Overblijfselen van de riviertjes tussen Meeden en Westerlee (zie ookfig.25):A. Siepsloot,
B. Oude Ae, C. Tjamme
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FIG. 26 Remnants of the small rivers (A, B, C) betweenMeeden and Westerlee (Photo scale abt.
1 :20,000)
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Dekaartvan RAMAERgeeft aan,datdebodemvandenoordwesthoekvanhethuidige
bedijkte Dollardgebied voor deinbraak uit kleibestond. Dit is niet inovereenstemmingmet de resultaten van het bodemkundig onderzoek, dat uitwees dat daar veen
onder de Dollardkleivoorkomt. Eveneens bleek, dat aantasting en verplaatsing van
Eemsklei-materiaalter plaatsewaarschijnlijk niet heeft plaatsgehad.
Het oostelijke gedeeltevanhethuidigebedijkte land,waarthans deReiderwolderpolder II,deStadspolder, enz. liggen, zou volgens dezelfde kaart uitveen hebben
bestaan, terwijl hetbodemkundig onderzoek klei heeft geconstateerd. De vroegere
Tjamme zou volgensbeide genoemde kaarten vrijwelinoverlangserichting doorde
huidigeReiderwolderpolderIhebbengelopenomeventenzuidoostenvandehuidige
Johannes Kerkhovenpolder innoordoostelijke richting afte buigen. Onze gegevens
en ook die van MASCHHAUPT(1948) geven vrijwel geen enkele aanwijzing overde
vroegere loop van deze rivier door de huidige Reiderwolderpolder I. Waarschijnlijk
heeft devroegereTjamme terplaatsevan dehuidigepoldersvrijwelparallelgelopen
metdevoormaligeReiderEe,diezowelopdekaartvanACKERSTRATINGHen VENEMA
als op die van RAMAERongeveer op dejuiste plaats staat aangegeven. Hiermede in
overeenstemmingishetvoorkomenvanEemskleiin deondergrond vande oostelijke
Dollardpolders. IndeReiderwolderpolder I ligt Dollardklei slechts indeuiterste
westelijke rand opEemsklei.

3 HET ONTSTAANVANDEDOLLARD

Het schiereiland Nesserland iszowel op dekaart van ACKER STRATINGHenVENEMA
(fig.25)alsopdievan RAMAER(fig.2)alseenlandtongtegenoverEmdenvoorgesteld.
RAMAER heeft aan dezelandtong een iets andere vorm gegeven dan de beide andere
schrijvers. Opbeidekaartenisechtertezien,datditNesserland destijds tenvoilewas
blootgesteld aan deuitschurendewerkingvan de Eems, denoordwestelijke en noordelijkevloedenendeebstromen.Dezuidwestkustvandelandtonghadvooraltelijden
van detweeeerstgenoemde, dezuidoostkust van detweelaatstgenoemde.
De Eemsoever bestond uit stevigekleien lagbetrekkelijk hoog. Zuidwaarts ging dezekleistrook vrij
spoedlg over ineen laaggelegen,zeermoerassiggebied.De dijken, diedestijds deEems binnen haar
oeversmoestenhouden,warentoenlagerdantegenwoordig, zodatdezee,eenmaalinhet laaggelegen
veengeb.ed ingedrongen, daar tot zeer grote overstromingen aanleidingkon geven
In de Ween i 5 e eeuw met hun bemchte stormvloeden was een zorgvuldig onderhoud van de
Eemsd.jken dus wel urgent. Volgens de meeste geschiedscnrijvers ontbrak daaraan desrijds wd net
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1835)nog een andere oorzaak voor hetontstaan vandeDollard. Zonder een geologischedaling van
het terrein kan eendergelijk groot gebied volgens hen niet worden verzwolgen. Dspleistocene zandbodem ligt indeDollard veel dieper danindeaangrenzende gebieden. Volgens KOOPER (1939),die
een daling vandekuststrook als geheel wel aannemelijk acht, ishetechter onwaarschijnlijk, dat het
Dollardgebied alleen, of meer danderest vandekuststrook zou zijn gedaald. OokVENEMA (1854)
schonk hier aandacht aan. Hierop zalechter niet verder worden ingegaan.
Zoals reeds werd opgemerkt, is de periode, waarin de Dollard is ontstaan, niet met zekerheid
bekend.Zeerwaarschijnlijk isaan hetdefinitief opgeven van deingebroken Eemskeringtussen Reide
en Nesserland eenperiode voorafgegaan, waarin afwisselend dijkherstel endijkschade optraden.
Door ACKER STRATINGH en VENEMA (1855) wordt 1277genoemd alshetjaar, waarin een catastrofale inbraak deDollard heeft doen ontstaan. Genoemde schrijvers hebben hungegevens grotendeels ontleend aan de aantekeningen van EMMIUS, die bekend staat als de eerste Friese geschiedschrijver. Bijdeinbraak van 1277zouslechts eenklein deelvandeDollard zijn gevormd. Daarna
heeft deze zich geleidelijk vergroot, totdat metdeondergang vanTorum - welke wordt gesteld op
1507- nagenoeg degrootste omvang werd bereikt.
Verschillende onderzoekers (MOHLMANN, BARTELS (1872), WOEBCKEN (1924, 1932) en RAMAER

(1909)) hebben aangetoond, datvoor heteerste ontstaan vandeDollard het jaartal 1277 niet juist
kan zijn. Dedorpen, diedestijds indeDollard zouden zijn ondergegaan, moeten - zoals uit andere
gegevens blijkt - nogveel later hebben bestaan.
Inzake de ontstaanswijze vandeDollard verenigt BARTELS zich inhetalgemeen metdemening
van EMMIUS en ACKER STRATINGH en VENEMA. Hij isechter van mening, dat 1277 in 1377 veranderd

moet worden. Heteigenlijke noodlottig tijdstip vielvolgens hemin 1413tengevolgevan deopzettelijkevernielingderzijlen endijken inReiderland, door detoenmaligetwistendepartijen. Ook RAMAER
is deze mening toegedaan.
Na vernieling vandesluizen ontstond er viadeWesterwoldse Eeeendoorgaande stroom tussen
de Eems enhetlaag gelegen moerassige gebied tenzuiden vandehogere Eemskleioever. Laatstgenoemde moerassige kom, ca.driemaal zogroot alsdetegenwoordige Dollard, stond hierdoor open
voor deeb-envloedwerking. Hierdoor, hettijverschil isenwas ongeveer 3m,werd deWesterwoldse
Eeineenbetrekkelijk korte tijd uitgeschuurd toteen ontembaar zeegat, waarbij binnendijken doorbraken enzijgeulen ontstonden. Deterpdorpen langs deEems blevennadedoorbraak inhungeheel
bestaan. Daarna werd de kleistrook metterpen aangetast, waardoor, zoals EMMIUS beschrijft, het
enedorp nahetandereindegolven verdween.Ditlaatsteprocesheeft zichechter overenkeleeeuwen
uitgestrekt. Zelfs inde 18eeeuw zijn nogeilandjes verdwenen.

Devormingvan deDollardisvolgensdeliteratuurgepaard gegaanmetde afsnijding
van de grote meander, ontstaan door de ligging vanhet voormalige schiereiland
Nesserland. Ditbetekende eenstroomverlegging vandeEems, waardoor hetvloedwater metminder belemmering oostwaarts konstromen en meer in de Eemskon
worden geborgen. Hierdoor werd, aldus WILDVANG (1921), het overstroomde Dollardgebiedontlast.Dezestroomverleggingismisschiendeverklaring,datdekleioever
met deterpdorpen aanvankelijk behouden bleef.
DeafsnijdingvanNesserlandhadvolgensWOEBCKEN(1932)in 1509plaats. BARTELS
(1875)isvanmening,datdeEems eerst laat inde 16eeeuw haar oude bedding zou
hebben verlaten.
Algemeen wordt aangenomen, dataanvankelijk slechts Reiderland tenoosten van
de Tjamme werd verwoest. HetOldambt, tenwesten vandeze rivier, werd toenwel
bedreigd, maar bleef langer gespaard. Reiderland lagimmersveel meergeexponeerd
dan hetOldambt: behalve hetEemswater vanuit hetoosten, konookhetwateruit
het noorden eerstgenoemd gebied binnenstromen.
In deovereenkomst tussen dehoofdelingen vanReiderland enWold-Oldambt van1391,diein 1420
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werdvernieuwd,wordt een vrij duidelijk beeldvan deafwateringsmiddelen en keringen in dit laatste
gebied en van zijn grens met Reiderland gegeven (zie KOOPER, 1939). Uit deze overeenkomst blijkt,
dat nog in 1420het voormaligOldambt, zowelhet woldgebied alshet noordelijk kleigebied bij Termunten, buiten de tegenwoordige Eemsdijk door enkele zijlen op de Eems loosde en wel via het
riviertje de Ee. Over bepalingen omtrent de afwatering van het voormalig Reiderland wordt niet
gesproken. Hieruit kan worden geconcludeerd, dat Reiderland reeds door inbraken van de zee was
geteisterd. Ook delatere oorkonden maken alleen melding vaneen wanhopige strijd omhet zeewater
uit het Oldambt te houden. Deze strijd heeft blijkbaar ongeveer anderhalve eeuw geduurd.
Uit bovengenoemde overeenkomst blijkt verder, dat in 1420 de Tjamme nog de scheiding tussen
debeidegebieden vormde.Dezemonddetoen waarschijnlijk uit in het overstromingsgebied langs de
Reider Ee. Pas in 1478 worden Bellingwolde en Blijham door de stad Groningen aangeduid als
'Oldambt aan gene zijde des Dullaarts'. Hieruit kan worden geconcludeerd, dat reeds voor 1478 de
oostelijke Dollardboezem zijn grootste uitbreiding had.

DevormingvandeoostelijkeDollardboezemzouduseerderhebbenplaatsgehad dan
de westelijke en zou volgens bepaalde schrijvers zelfs van voor 1391 dateren. Dit is
dus niet in overeenstemmingmet devoorstelling van RAMAER.Volgens hem zouden
dijkdoorbraken voor 1413wel zijn voorgekomen, maar bijna nooit tot groot landverlieshebbengeleid.
De 'nood der landen', waarvan de overeenkomst van 1391gewaagt, slaat volgens RAMAER dan ook
op de schade, veroorzaakt door water uit de venen. Dit veenwater stroomde in de lage landen bezuiden dekleistrook langs deEems.De in deovereenkomst opgenomen maatregelen hielden volgens
hem in,dat desluizen in februari gesloten enin September of oktober geopend zouden worden. Men
liet dus toe, dat in de winter het veenwater over de akkers liep, omdat de hoge buitenwaterstanden
in dat seizoen een voldoende afwatering op de Eems onmogelijk maakten.
In 1427,toen Reiderland blijkbaar al sterk wasaangetast, werd het nodig geoordeeld ten behoeve
van het Oldambt een inlaagdijk aan te leggen van Westerreide naar de Wolden. De Ommelanders
zouden de Oldambtsters daarbij hulp verlenen. Uit dit besluit kan worden geconcludeerd, dat in
1427het toenmaligeOldambt ernstigwerd bedreigd. Van deaanlegvaneen nieuwe dijk kwam echter
niets terecht als gevolg van een hoge vloed in 1428.Door het optreden van de stad Groningen, die
in 1444door dedood van devoornaamsteedellieden weer 'Hoofd der Ommelanden en Meester van
het Oldambt' werd, werd deinlaagdijk van Westerreide naar dehogezandgronden van Finsterwolde
in 1454voltooid.
De inlaagdijk van 1454 heeft het niet lang gehouden, namelijk tot 1509. Van deze dijk is geen
spoor terug te vinden. De 'versterkte' zomerdijk, die van Fiemel via Zwaag naar de hoogte van
Wagenborgen hepen deveendijk van Wagenborgen naar Duurswolde, moesten daarna het Dollardwaterkeren.Dezomer-enveendijk zijn oorspronkelijk aangelegd alsbinnenkeringvanhetTermunter
Zijlvest.
Omstreeks 1520worden dijkbreuken gemeld, namelijk in de Eemsdijk tussen Oterdum en Reide
enin dezomerdijk b.j Fiemel. Het Dollardwater kon toen bij vloed vrij binnenstromen en liep uit in
de W.nsummer-enanderezijlen,dieopdeoostzijdevanhet Reitdiep uitwaterden. Hieruit blijkt, dat
1520als tijdst.pvandegrootsteuitbreidingvandewestelijkeDollardboezemmagwordenaangenomen.

Volgens RAMAER (1909) lag de westelijke boezem reeds sedert 1413 open voor het
zeewater. De westelijke landen lagen volgens hem na enige tijd zo hoog, dat zij na
bedyking tydens aagwater normaal konden uitwateren. De bedijking ving dan ook
in 1454 (inlaagdijk Westerreide-Finsterwolde) aan. Dat zich in 41jaren een zware
kleilaagopdezelandenzouhebbengevormd,achttehij nietmogelijk. Deopgeslibde
terreinen lagen echter zo beschut, aldus RAMAER, dat daar aanwas en geen afslag
B
moethebben plaatsgehad.
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B

In verband met het bovenvermelde, zou men kunnen verwachten, dat het Dollardkleiprofiel in de westelijke boezem uit twee afzonderlijke afzettingen zou zijn opgebouwd, namelijk een afzetting van voor 1454 en een van na 1509 (verdwijning inlaagdijk). Uit onderzoekingen van MASCHHAUPT in de jonge polders van de westelijke
boezem is gebleken, dat het Dollardkleiprofiel daar steeds de indruk geeft van een
continue sedimentatie, nl. een dunne laag betrekkelijk grof zeezand met schelpgruis
direct op het veen en vervolgens geleidelijk fijner wordend zand met toenemend kleigehalte. Door ons onderzoek werd dit bevestigd. MASCHHAUPT achtte het dan ook
zeer onwaarschijnlijk, dat de westelijke boezem van 1413 tot 1454 voor de zee open
heeft gelegen. Over de profielbouw in de oudste polders geeft MASCHHAUPT geen gegevens.
gevens.
Bodemkundig onderzoek wees uit, dat het Dollardprofiel in de oudste polders
wordt gekenmerkt door het plaatselijk voorkomen van een vegetatiehorizont, soms
tot een dun veenbandje ontwikkeld, op een bepaalde diepte (fig. 27). Deze vegetatiehorizont ligt ongeveer op de overgang van de zware kleibovengrond naar de zavehge
afzetting in de ondergrond (fig. 28). Hierbij moet echter worden opgemerkt, dat dit
verschijnsel ook in de oudste polders van de oostelijke boezem voorkomt.
FIG. 27 Overgang van zwareDollardklei(1)naar zaveligeDollardklei (3)viaeengelaagdehumeuze
band (2)
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FIG. 27 Transition of Dollardsilly clay (1) intoDollard-loam (3) viaa.laminated, humouslayer (2)

53

FIG. 28 Verbreiding vandezavelige Dollardafzetting binnen 1,20m inhet Dollardgebied

* NIEUWE

/

SCHANS

BEILINGWOLDE'

1. Zavelige DoMardafzetting/Light-texturedDollardsediment
FIG. 28 Extension of the light-textured Dollard-sediment, within 1.20m from the surface in the
Dollardarea

Devegetatiehorizont wijst zeerzekeropeenstilstand inhetopslibbingsprocesvan
de Dollardklei. Hetiszeer goed mogelijk, datdeze stilstand indeopslibbing minof
meer samenvielmetdeperiode tussen 1454en 1509. Deze fase kwam toen dus ook
in hetgebied vandeoostelijke boezem voor. Zeer waarschijnlijk heeft men destijds
in deoostelijke boezem geen kans gezieneenafsluitdijk aanteleggen.InhetDuitse
Reiderland isechter nogweleeninham vandeoostelijke boezem afgesloten enwel
door eenin 1496aangelegde dijk.
Uit bovenstaande opsomming van de voornaamste feiten blijkt, dat geen volledig
beeldistevormenvanhetontstaan vandeDollard. Inhetkort aangegeven heeftdit
ontstaan ongeveer alsvolgt plaatsgevonden.
Hetbeginiszeerwaarschijnlijk geweestdeinundatievanhetlaaggelegenmoerassige
veengebied tenzuiden vandehoger liggende Eemskleioever. DeEemsoevermetzijn
vastebodemvielgeleidelijkuiteenineenaantaleilanden,dienoglangetijdzijn blijven
bestaan. Vaneenverwoestingvandeoorspronkelijke veenbodem isuit onze onderzoekingen, evenalsuitdieVan MASCHHAUPT (1948), niets gebleken, uitgezonderd in
de directe omgeving van voormalige geulen en kolken. Beschrijvingen van oudere
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FIG. 29 Grootste uitbreiding van de Dollard aan het eind van de 15eeeuw

1. Overstroomd/Inundated
FIG. 29 Greatestexpansionof theDollardat theendof the15thcentury

schrijvers over het ontstaan van de Dollard moeten dan ook als sterk overdreven
worden opgevat.
Eeneersteinundatievanhetlagergelegenveengebieddoorveenwater afkomstig van
de aangrenzende, hoger gelegen venen moet juist worden geacht. De hoge buitenwaterstanden brachten destijds met zich mee, dat bij de toenmalige stand van de
techniek lozing van het binnenwater onmogelijk was.
Het is zeer goed mogelijk, dat de oostelijke boezem iets eerder is ontstaan dan de
westelijke. Reiderland lag immers ongunstiger dan het Oldambt. De zee had er via
de Reider Ee gemakkelijker toegang. Bovendien lag Reiderland iets lager. Het veen
op depleistocene zandondergrond ligtin de oostelijke boezem gemiddeld dieper dan
in de westelijke.
De mening van RAMAER, dat de westelijke boezem reeds voor 1454was ontstaan
blijkt juist te zijn. De aanleg van de inlaagdijk in 1454betekende niet, dat men een
nog niet overstroomd gebied tegen dezeewildebeschermen, maar dat getracht werd
een reeds verloren gegaan gebied weer aan de zeete ontrukken. Het teruggewonnen
land heeft men echter weer spoedigmoeten prijsgeven.
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Uit het bodemprofiel blijkt, dat de eerste inundatie met zeewater in een vrij snel
tempoisverlopen.Tot diepinbeideboezemsbestaathetprofiel onderinuit kalkrijk,
zaveligmateriaal. Het zwarekleidek op dezezavelis onder veel rustiger omstandigheden tot afzetting gekomen. Bij deverdere opslibbing van dit zware kleidekveranderde het milieu van afzetting geleidelijk. De zoutgrens werd namelijk steedsmeer
zeewaartsteruggedrongen.
De rustige afzetting van het zware kleidek houdt zeer waarschijnlijk verband met
destroomverleggingvan de Eems, ontstaan na deeerdei vermeldeafsnijding van de
grote meander bij Emden in 1509.Het vloedwater kon toen meer rechtstreeks in de
EemswordengeborgenendebeideDollardboezemsfungeerden vanaf dietijd alseen
zeer grote kom, waarin hetvloedwater meteen aanmerkelijk geringere snelheid binnendrong.
Uitdeliggingvandebovenvermeldevegetatiehorizontmagwordengeconcludeerd,
dat degrootsteuitbreidingvandeDollardvoordestilstandsfase nagenoegsamenviel
met de grens waarbinnen de zavelige afzetting in het Dollardkleiprofiel voorkomt.
Dezegrensisin fig. 29weergegeven.
Na het verdwijnen van deinlaagdijk van 1454en de dijk van 1496in het Duitse
Reiderland verkreeg de Dollard zijn grootste uitbreiding. De grens van het zware
kleidek ligt namelijk zowel in de westelijke als in de oostelijke boezem verder zuidwaartsdan dievandeindeondergrondvoorkomendezaveligeafzetting. Degrootste
uitbreiding kan in het begin van de 16eeeuwworden gesteld. De uiterste grens van
deDollardkleiopdekaartvanACKER STRATINGH enVENEMAblijkt vrijgoedovereen
te komen methetgeen door onswerd gevonden enweergegevenin fig. 15.
De begrenzing van deDollard tijdens zijn grootste uitbreiding was ongeveer als volgt: in het noordwestenliepdeZomerdijk viaZwaagnaar dehoogtevanWagenborgen, hierslootdein zuidwestelijke
richting verlopende Veendijk aan;in het westen, zuiden en oosten vormden dezand- en leemruggen
degrenzenmethetveengebied,dusongeveerlangsdeplaatsenNoordbroek, Zuidbroek, Muntendam,
Meeden, Westerlee, Heiligerlee,Eexta, Scheemda, Midwolda, Oostwold, Finsterwolde, Beerta, Winschoten, Blijham, Vriescheloo, Bellingwolde en over de grens in Duitsland Bunde, Mariencoer en
Pogum. De meeste van deze dorpen zijn tijdens de grootste uitbreiding van de Dollard verplaatst
naar hoger liggende gronden.

Zoalsreedswerd opgemerktheeft deDollardinbraak deEemsgedwongenhaar oude
beddinglangsEmden teverlaten.Deze stroomde daarna rechtlijnig langs Pogum en
Reide.VerderisdeEemsverwijd ten kostevan Fivelingoen Oost-Friesland. De dijk
vanFarmsumnaarReideisnamelijktweemaalnaarbinnentoeverlegd.Denogsteeds
op dezelfde plaats liggende,zeekerende dijk dateert van omstreeks 1600. De slaperdijken aanweerszijden van Oterdumzijn, terversterkingvan dezezeedijk, omstreeks
1700 gelegd.
DelandtongvanReideis,behalvekunstmatig,doorhaarvrijhogeliggingenvaste
kleibodembehouden gebleven,maar ligt buiten de eigenlijke dijklinie.
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IV DE B E D I J K I N G VAN DE D O L L A R D

1 INLEIDING

Deop-endichtslibbingvandeDollardboezemsbrachteengeleidelijke wederbedijking
van het verloren gegane gebied met zich mede. Aanvankelijk bleven de bedijkingen
beperkt tot kleinere inpolderingen van terreinen, die grensden aan dehoge gronden.
Delandaanwinst van latere bedijkingen beslaat grotere oppervlakten (fig. 30).
FIG. 30 Overzichtskaartje van de achtereenvolgende bedijkingen

FIG. 30 Outlineof the successive embankments

Niettegenstaande dedichtslibbing endedaarop volgendebedijking ineenzeersnel
tempoverliepen,ishettochnietmogelijk preciesaantegevenwanneerhetlandverlies
eindigde en de herwinning een aanvang nam. Vooral in de beginperiode van de herbedijking waserniet altijd sprakevan landwinst. Geduchte stormvloedendeden zich
toen nog weleens gelden. Deberuchte Allerheiligenvloed van 1570en devloeden in
dedaarop volgendejaren hebben destijds aan pas aangelegde dijken veelschadetoegebracht. De oude Zomerdijk bij Wagenborgen heeft na de Allerheiligenvloed tot
1574 zelfs nog als waterkering dienst moeten doen, totdat de beschadigde dijken
waren hersteld.
Sporenvanvroegere dijkschaden indevormvan diepekolken engaten inhetveld
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FIG. 31 Kolk aan de Hamdijk, een van de oudste dijken in de voormalige oostelijke boezem
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FIG. 31 Scow fo/e alongtheHamdike,oneof theoldestdikes in theformer eastern Dollard-bay

zijn in het terrein nog steeds duidelijk zichtbaar (fig. 31).Zeliggen in rijen langs de
voormaligedijken,waarvanmeestalnietsraeeristebespeuren,doordatdemeestevan
deze dijken inlatereperioden zijn geslecht.
De eerste dijken hadden slechts geringe afmetingen. Aan de hand van de ligging
van de kolken met hun overslaggronden, van bepaalde perceelsscheidingen en uit
perceelsnamen kan deligging van de meeste voormalige dijken worden gereconstrueerd. Alleen de alleroudste dijken, aansluitend aan de hoger liggende gronden, zijn
praktisch niet meerterugte vinden.
De dijken van dejongste polders zijn aanmerkelijk zwaarder; ze bestaan nog en
er zijn geen doorbraken in voorgekomen. Bekend is alleen een dijkdoorbraak in de
buitendijk van deJohannes Kerkhovenpolder.
Zowel ACKER STRATINGH en VENEMA (1855) als RAMAER (1909) geven kaarten,
aangevende de voormalige enbestaande dijken. Uit het bodemkundig onderzoek en
andereveldwaarnemingen,oudekaarten enanderegegevensisdoor onseveneenseen
kaart samengesteld,waaropdevoormalige endenogbestaande dijken en kolken zijn
weergegeven (bijlage2).
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2 DE BEDIJKINGEN IN DE WESTELIJKEBOEZEM

Deeersteerotebedijkingindewestelijkeboezemdateertvan 1545.Aande'oude dijk
d 0r
v l n X S men onfeveer 20jaar gewerkt.Hetwase ™ J
—
° "
eaande kering die de Dollard overeenvri grote oppervlakteterugdrong
Van de diik van 1545zijn slechtsenkele sporen teruggevonden. De dijk hep vanaf
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„„t nfa formerdike nearNieuwScheemda
FIG. 32 Workman's dwelling onaremnantof aformer

59

Geerewegmeerinnoordelijke richtingenboogpaslaterinoostelijkerichtingaf naar
het oude Midwolder kerkhof. Dit kan worden afgeleid uit het voorkomen van 2
kolkjes even ten oosten van de Geereweg. Een ervan is nog duidelijk in het veld te
herkennen;hetandereisgedempt,maartekentzichalseentypischelaagteinhetterrein
af. Even ten oosten van het oude Midwolder kerkhof komen drie betrekkelijk dicht
bij elkaar gelegen kolken voor en verder oostwaarts nog een. Deze kolken geven
tezamen met de schuine dwarssloten de verdere loop van de voormalige dijk tot
Oostwold aan. Vanaf Oostwold naar Goldhoorn en verder ligt de huidige weg met
boerderijen vrijwel op de oude dijk. In de richting van Finsterwolde sloot de oude
dijk aan op de hoge zand- en leemruggen en ten noorden van Finsterwolde op de
Museldijk, waarvan deoverblijfselen inhetterrein nogduidelijk tezienzijn enwelke
innoordelijkerichtingverlieptotaandedijkvan 1769. ACKER STRATINGHenVENEMA
achtten het niet onmogelijk, dat de Museldijk een overblijfsel isvan de vroegere inlaagdijk van 1454.
De hierboven beschreven oude dijk van 1545blijkt vanaf de Zomerdijk tot even
voorbij het Scheemder Tolhek te zijn aangelegd op een vaste kleibodem, bestaande
uiteenDollardkleibovengrond eneenEemskleiondergrond, gevormd door de kleirug
van de Oude A in het voormalige landschap. Overblijfselen van dijkdoorbraken
worden langsdit dijkgedeelte niet aangetroffen.
Het gedeeltevan deze dijk tussen het Scheemder Tolhek en Finsterwolde heeft op
een betrekkelijk dunne Dollardkleilaag gelegen met in de ondergrond veen en zand.
Het blijkt, dat dedijk hierisaangelegd op eenreeks onder het Dollardkleidek voorkomendezandruggen en-koppen. Dit gedeeltevan de oudedijk heeft veel dijkdoorbraken gekendvooralinhettraject tussenhetoudeMidwolder kerkhof enOostwold.
Uitboringenisgebleken,datdeoudedijk tennoorden vanMidwolda destijds gelegd
is op de zuidrand van de - onder het Dollardkleidek voorkomende - langgerekte
zandrug. Deze ondiep gelegen zandrug heeft blijkbaar aanleiding gegeven tot vele
dijkdoorbraken, zeer waarschijnlijk als gevolgvan kwel, die vooral bij hoge buitendijkse waterstanden optrad.
Binnendehoofddijk van 1545hebben,behalvedereedshierbovenvermeldeZomerdijk en Veendijk, nog verschillende andere dijken gelegen, welke waarschijnlijk als
zomerkaden moetenworden opgevat. In het terrein zijn zevrijwel niet meer terugte
vinden, evenmin als sporen van dijkdoorbraken. Deze oudste dijken zouden volgens
dekaart van ACKER STRATINGHen VENEMAvooraldaar hebben gelegen,waar ophet
ogenblik nogkleilanen enoudewegenvoorkomen. Het komt onsvoor, dat dezevermoedelijkedijken, behalvealskeringen,tevensdiensthebbengedaanalsverbindingswegen tussen de destijds zeermoeilijk tebereiken dorpen om de Dollard.
De Zomerdijk Hepmet een grote bocht vanaf de Oostwolder-Hamrik tot aan de
zandhoogtevanWagenborgen.Hetblijkt, datheteerstegedeeltevandedijk in hoofdzaak is aangelegd op een Eemskleiondergrond. In de omgeving van Wagenborgen
wordt zand in de ondergrond aangetroffen, wat ook hier weer gepaard gaat met de
aanwezigheid van kolken. Ten zuiden van Wagenborgen ging de Zomerdijk over in
de Veendijk, die in zuidwestelijke richting Hep tussen Noordbroek en Schildwolde. De ligging van deze oude dijk is alleen nog aanperceelsscheidingen te bepalen.
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Enkele gedeelten fungeren als 'laan'.
.
Volgens ACKER STRATINGH en VENEMA zou vanaf de pleistocene opduikingtea
oostenvan Zuidbroek, dezgn.'klingen',totongeveerMuntendame«i oude ^ f a o g
of bekading hebben bestaan. Ter plaatse van deze voormahge kermg worden ten
zuiden vanhetWinschoterdiep deHondenlaan ende Oude weg aange ^ . T > ^
Hondenlaan en Oude weglopen vrijwel parallel metde Oude Aaenhggen op een
reeks zandopduikingen indeondergrond.
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het huidige Veendam enzelfs zuidelijker hebben kunnen uitbreiden.

eeneesloten rij dwarssloten tennoorden van Mid-

Volgens ACKER STRATINGH en VENEMA ZOUdeaane g

Midwolda en omgeving
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De oppervlakte grond, diedoor bovengenoemde dijken gezamenlijk aandeDollard
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werd onttrokken, bedroeg nagenoeg 6800 ha. Deze oppervlakte wordt ingenomen
door de kleilanden ten noorden en ten westen van Nieuwolda, waartoe de Nonnegaatsterpolder, deOostwolder-Hamrik, enz.behoren, verder door dezgn. BuitenlandenvanNoord-enZuidbroek,waaronderdeNoordbroekster-Hamrik, deKorengarst
en de Zuidbroekster Uiterlanden vallen en ten slotte door de kleigronden gelegen
tussen Zuidbroek en Eexta en Scheemda met Muntendam, Meeden en Westerlee als
zuidelijke grens. Volgens de gegevens van ACKER STRATINGH en VENEMA (1855) kan
de oppervlakte van 6800ha als volgt over devolgende gemeenten worden verdeeld:
Midwolda450ha,Scheemda 1300ha,Meeden775ha,Muntendam 425 ha, Zuidbroek
425 ha, Noordbroek 1775 ha, Slochteren 225 ha, Nieuwolda 1125 ha, Termunten
300ha.
Inde 16eeeuwvond na 1545indewestelijkeboezemnogeennieuwebedijking plaats,
nl. die van de Scheemder en Eexter Hamrikken (polder Scheemderzwaag) in 1597,
waarbij ca. 1100ha werd ingedijkt. Hierdoor ontstonden het dorp Nieuw Scheemda
en het gehucht Scheemderzwaag. De dijk van 1597lieplangs de Zwaagweg, met arbeiderswoningenopeen iets hoger liggend stuk grond, boog daarna noordwaarts af
enliepten oosten van het later gegraven Termunter Zijldiep naar 't Waar.
In 1626 volgde een tweede bedijking, nadat reeds in 1622 op dezelfde plaats een
kadewasgelegd.Deaanwassenvan Midwoldaen Scheemdameteenoppervlaktevan
ca. 1150ha werden toen binnengedijkt. Het dorp Nieuwolda ontleent hier zijn oorsprong aan. Deingedijkte polderheet tegenwoordig het Oudland. Vanaf de dijk van
1545bij Oostwolder-Hamrik liep de dijk met een binnenbocht in zuidelijke richting,
om bij het oude Midwolder kerkhof weer aan te sluiten op de dijk van 1545. Even
ten westen van de Kerkelaan tegenover het oude Midwolder kerkhof staat nog een
arbeiderswoning opeenhogerliggend stuk grond.Een overblijfsel van eenkolk komt
eventenwestenvan deGeerewegvoor. In noordelijke richtingaanweerszijdenvande
Geereweg, liggen nogtwee duidelijk herkenbare kolken. Ten slotte wordt ook nog
een verspringing in dewegnaar Nieuwolda (Kerkelaan) aangetroffen.
In 1665vond de derde bedijking plaats en weldievandelsteMidwolderpolder of
het Oud Nieuwland. Deze polder is ca. 1850 ha groot. De buitendijk van het Oud
Nieuwland werdeveneens meteenbinnenbocht, diebijna tot aan deKerkelaan reikt,
aangelegd. Bij Oostwolder-Hamrik sloot deze dijk aan de ene zijde en bij Oostwold
aan de andere zijde aan op de oude dijk van 1545.De ligging van de dijk van 1665
isin het terrein nog duidelijk tevolgen. In vergelijking met de oudere dijken is deze
dijk zwaarder geweest, maar evenals de oudere geslecht. Slechts enkele restanten zijn
als hoger gelegen stroken grond in het veld terug te vinden. Onder Nieuwolda staan
nunogenkeleboerderijen aandevoormaligedijk. EventenzuidenvandeOude Geut
onder Midwolda komentweedicht bij elkaar gelegen kolken voor met op degedeeltehjk geslechte dijk een boerderij. Verderop in zuidoostelijke richting wordt nog een
derde kolk aangetroffen. De gronden van het Oud Nieuwland vertonen alleen met
deaangrenzendegrondenbinnendebedijking van 1545onderMidwoldaeen duidelijk
hoogteverschil.
De 2e Midwolder polder of het Nieuwland werd in 1701 ingedijkt, de vierde be62
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D E BEDIJKINGEN IN DE OOSTELIJKE BOEZEM

• Hfve boezem is niet met zekerheid bekend. AanDe aanvang van de bedijkingen in ae
^
^ inpolderingen, welke
vankelijk bleven ook hier de bedijkmge
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en de Rensel tussen kaden vrij naar zee mtstromen.

Vanaf Finsterwoldezijn sporentevindenvaneenoudedijk over Veenhuizen naar
de Zandhoogte onder Beerta.Waarschijnlijk is dit eenvan de eerste bedijkingen geweest.Het isnietbekend,wanneerdeaanlegvan dezedijk heeft plaatsgevonden.Of
dezealsvoortzettingvandehoofddijk van 1545moetworden opgevat, isdus twijfelachtig.
OphetzuidelijkgedeeltevandeZandhoogteslooteveneenseendijk aan. Dezeliep
door de Noorder Wuppen tot aan de Rensel en maakte daarna een bocht in zuidoostelijke richting door de Zuider Wuppen naar dePekelA.Vanaf dePekel Aliep
dezedijk verder oostwaarts naar de Oudeof Bellingwolder Schans, daarna met een
buitenwaartse bocht naar delater aangelegde Booneschans op de Duitse grens, om
vandaar uit teeindigenbij Bundein Oost-Friesland.
Het gedeelte tussen deZandhoogte endePekel A is nog terug te vinden aan de
handvanschevedwarssloten.Eendrietal,grotendeelsgedemptekolkenmetduidelijke
overslagenkomtindeZuiderWuppenvoor.Vanaf de PekelA tot aan Oude Schans
liggentalrijkekolkenmetduidelijkezandige overslagen (Binnenzandkampen). Plaatselijk isdeiets hogereliggingvan deoverslagenduidelijk tezien.
VolgensACKERSTRATINGHenVENEMAZOU hetdijkpand van de Pekel A tot Oude
Schansdestijdsuitzandhebbenbestaanomkleitesparen.Dezezanddijk zoubijeen
stormvloed zijn weggespoeld,waardoor in dedirecte omgeving de klei met een laag
zandwerdbedekt.Hetbodemkundigonderzoekheeft echteraangetoond, dat wehier
metnormaleoverslagentemakenhebben,waarvanhetzanduitdediepereondergrond
afkomstig is.
De huidige wegvanaf Oude Schans naar Booneschans ligt nagenoeg op de oude
dyk. Het gedeelte tussen Klein-Ulsda en Booneschans staat als Hamdijk bekend.
Langs deze dijk zyn boerderijen en arbeiderswoningen gebouwd (fig. 32). Verder
I S n n H n ! \ W6g £ ° l k e n m C t d u i d e l i j k e overslagen. Een drietal kolken komt
noTbeSLnH
^ K / U d e u h 0 e k voor > ™ noggroter aantal, zowelgedempteals
2 d^veTch ,'. m e e r ; n H d e n C h t i n g V a n B o o n e s c hans. Aan weerszijden van de dijk
zyn deverschillenin bodemgesteldheidgroot
diiks1iniPWPrH o P ciT

J gTOte

?,

°PPervlakte terugdrong. Wanneer deze

dezc gaandedukhebben evenais

t^TJmZZ'iz^t^ dingswe,r,ussendedMpeoh-e
hoofddl

S s s ™ r r^:

diikeneeleeen OnV H«L T

*

zijn vrijwel niet meetterugtev L e n

r

r

Jk van 1545,nog verschillende kaden en
8m n

f

' ° ""*' *

herkennen

-

andere

De meeste van deze voormaliee diiken V»»M,» • u ,
water. Toch kunnen niet allediiken ah 7 O H I T " h ° o f d z a a k 8edjend voor het keren van DollardenVriescheloohebbenvoormaligeendein 1 ^ W f ° P g e v a t I n h e t 8 e b i e d v a n W e d d e > B l i J h a m
dijken dienst moeten doen om het bovenwpt P e " ° d e n v a a k verzwaardeen zelfsnieuw aangelegde
te keren. De verschillende kolken lanes de Irl
° m s t l g u i t h e t zuidelijker gelegen Westerwolde,
ontstaanalsgevolgvandoorbraken veroor7a7v?^ ^ d e W e s t e r w °ldse Aa zijn dan ook meestal
ee tegr0te toevoer v a n
tijdig op deDollard kon worden geloosd
"
bovenwater, dat niet
Op grond van geconstateerde bodemkunH
Zuiderveensterweg ten zuiden van Winschoto'f V e r ' c h ! U e n lj J kt het niet onmogelijk, dat de oude
een kade is geweest. Ten westen van deze vermoe64

™ G H en VENEMA zijn onder Bellmgwolde geen d.ken aangegeve^

^

A

^ . ^

k

hebben gelegen. Verschillende namenzoals de ~
^ ^ v a n d e Westerwoldse A, wijzen
welder Vennen en de Bellingwolder Nieuwe Lanen westelyk v
H a m s t e r w e g i n zuidelijke
daarop, evenals verschillen in bodemgesteldheid In het verlenga
e n VENEMA ( 1 8 5 5 )
richtingtotaandeSmokerij ten westen van V ^ £ S e r t a ! ( f c w n t e t i a i i I i g w l t e
eenoudewegaan.HetNieuweZijld.eptenwestenvanVnescheloon
S ook^ ^ ^
^
Zijldiep, ligt blijkbaar langs devoormalige oudeweg.Hetkomt ons
tevens dienst heeft gedaan als dijk of kade.
gelopen naar de Winschoter
Ten oosten van Winschoten heeft < > ^ ? ^ ? S ^ J l . duidehjke overslagen en van
Hoogebrug. Door de aanwezigheid van tw ^f ^ " e J" k k e l i j k t e r u g t e vinden. Het perceel, waarin
enkele dwarssloten is deliggingvan dezeoude ^ k * T ™ ^ £ winschoter Hoogebrug zette
de dijk langs de Rensel lag, heette vroeger de;K o l ™ ^
^ ^ ^ ^ ^ . . ^ boQg
deze zich ten zuiden van de Garelander,,in ° ™ ™ d ^ o s t e n v a n Blijham op dewestelijke dijk
dedijk naar het zuiden, waar hi)*eerwaarsch mj ^ I
d e z i j l d i e p s k a m p e n n o g een gevan de Westerwoldse A aansloot. Bij deze dijk l.gt ter noog
dempte kolk.
„ . Versche diik, een weg, dievanaf de A-dijk (de dijk
Ten zuiden van Blijham kent men zc'n ° f d e ^ ^ j J B i j h a m loopt.Deze dijk blijkt een watervan de Westerwoldse A)inwesehjke riching t o t ^
s c h j n l i j k hee ft deVersche dijk nog vender
scheidingtezijngeweesttussen Blijham en Lutjeloa Waa
jj
^ ^
^ L a n g e Mfien h e p
westwaarts gelopen en aangesloten op eenv e r r n o e a e i i j ^ e n Verschillen in de percelenng en
en aansloot op de Oude Zuiderveensterweg^onder w
de k a d e e n de verbinding ervan
plaatselijk in debodemgesteldheid wijzen ophet bestaan
met de Versche dijk.
nnderzochte gebied, nl. tussen de A-dijk ten westen
De Louwdijk ligt in zijn geheel bu.ten het ^ " ^ J w t C T k c r i n g . Zeerwaarsch.jnl.jk hebben
vanLutjeloo en dePekelA"*™£Z£££2Z*
gekeerd.TenzuidenvandeOude Turfweg
deLouwdijk endeaansluitendestuKKennog
vindt men immers nog Dollardklei m d e b o v e ^
k a d e ^ ^ ^ v a n B e l , m g wolde en
De voormalige dijk vanaf de^ c h o t e r Hoogebrug
^ d e W e s t o l d s e A 0f
Vriescheloo, de Versche dijk en de Louwdijk slotena'e ^ j
^ ^ ^ ^
yan de
opdezandhoogtenvan Wedde, Lutjelo> e n z ^
g e m a k kelijk te vervolgen Het zijn nog
g
Westerwoldse A zijn in zuidelijke nchtin5 tot ^ e
n i e u w z i j n . Z e w o r den gekenmerkt doo
bestaande dijken, waarvan bepaalde f ^ ^ ^ t e S * d e oost elijke dijk over in de Zodend.j: De
het voorkomen van vrij veelkolken Onder Wedde g
W e d d e r b e r g e n . Tussen Wedderbergen
Nieuwe dijk, dusnogvrijJong,verbmdt
deoosteluke J
v e r b o n d e n . De polder Lutjelose
d
enWeddezijn deverschillende^
^ P ^ n i het boezemgebled van de Westerwoldse A
medenisnognietzolanggeledendooreenaj
afgesloten.
. . p . e n z i j n boezemgebied behalve Dollardwater ook nog
Dat de dijken van de Westerwoldse A "
°
d o n d e r W e d d e i s nog steeds een laag
bovenwater hebben gekeerd, werd reeds^
^
^
*atet k o m t testaan.Dit water wordt b.nnen
gelegenboezemgebied, datin^ ? * * ™ £ £ de huidige afmetingen niet zo veel gennger zijn
het boezemgebied gehouden door dijk n ^ 3 ™ t i j d z i j n d e z e dijken verzwaard. Het exploiter
dan die van dejongste polders. In de loop van « J
y a n d g z e e n a n d e r e gr0 nden heeft met
van de zuidelijker gelegen venen en ^ ^ ^ e s t e r U d s e A geleidelijk steeds meer waterje
zich meegebracht, dat in ongunstige penoder,^de
d a n Qok ^
w a a r s c h l j n i l j k h.eraan
verwerken kreeg. De verschillende d t f « ^ £ S e i n d i j k i „ g van het gebied werden de kaden of
worden toegeschreven. Ook bij de voortschrijde
^ ^
A do
t k k e n ^ I n , a ere
dijken van de Westerwoldse A, evenals_diev a n ^ s , u i t e n d o m i n u n d a t l e door bovenwater
periodenwerdendezevaaknog^
^
^
n
VrieschelooenBellingwoldeiseveneensvanvrij
te voorkomen. Het later gegraven Veenkana
hoge kaden voorzien.

^

De huidige oostelijke dijk van deWesterwoldse Aismogelijk tot aan OudeSchans toe een voormalige Dollardkering geweest.Bepaaldeverschillen inbodemgesteldheidenin perceleringgeven o.a.
aanleiding tot dezeveronderstelling. Bovendien isbekend,datterhoogtevanBellingwolde de Westerwoldse A meer westwaarts heeft gelopen, nl. ongeveer op de plaats waar de huidige Nieuwe A
loopt, de grens tussen Bellingwolde en Blijham. Deze laatste feiten worden bevestigd door de uitkoms'ten van het bodemkundig onderzoek (fig. 18d). Waarschijnlijk is de voormalige Westerwoldse
A of beter de Oude A (vroegere benaming) dichtgeslibd en heeft haar bedding naar het oosten
verlegd, nl. ter plaatse van dehuidige A.
Aan de voormalige kering, dus de huidige oostelijke dijk komen aan weerszijden van het Veenkanaal nog kolken voor. Ook langshet Veenkanaal isnog eenseen dijk doorgebroken. Deze doorbraken, in ieder geval de laatste, zijn ontstaan door te hoge waterstanden in het boezemgebied en
de kanalen.

Bij de eerstvolgende bedijking buiten de gesloten dijkslinie van Finsterwolde-Veenhuizen-Zandhoogte-Oude Schans-Booneschanswerden o.a. Achter Hamrik,Vledder
enModderlandingedijkt.DedijkHepvanaf FinsterwoldealsdeGanzendijk, deEgypterdijk endeKoedijk, boogvandaa*zuidwestelijk overdeBeersterHoogen,vrijdicht
langs de Zandhoogte tot aan dePekelAbij Winschoter-zijl. Vanaf Winschoter-zijl
liepdedijkverderinoostelijkerichtingenslooteventenzuidwestenvanOudeSchans
aanopdereedshierbovenbesprokendijk overOudeSchansnaarBooneschans.Over
de ouderdom van dezebedijking isnietsmetzekerheid bekend.
LangsdeGanzendijk staan boerderijen en arbeiderswoningen. De hogere ligging
van de Finsterwolderpolder ten opzichte van het binnen deGanzendijkgelegenland
iszeeropvallend.DeEgypterdijk iseennogbestaandedijk, diedegrensvormttussen
de Finsterwolder-Hamrik en de Reiderwolderpolder I. Langs deze dijk liggen twee
kolken, zonder duidelijke overslagen. Het hoogteverschil tussen de ReiderwolderpolderI ende Finsterwolder-Hamrikiseveneenszeeropvallend.
De dijk, die op de huidige topografische kaarten als Koedijk staat aangeduid, is
eennogbestaandedijk.DesmallestrooktussendeKoedijk endeevenwijdigdaaraan
lopendedwarswegmet arbeiderswoningen ligt hoger danhet aangrenzende Kostverloren. De gemiddelde hoogteligging en profielbouw van deze strook komen echter
overeen met die van de Kroonpolder. Hieruit kan worden geconcludeerd, dat ter
hoogtevan dedwarswegmetarbeiderswoningen eenvoormaligekeringheeft gelegen
(fig.33).Vandezevermoedelijkedijkisindeliteratuurnietsbekend.Opdekaartvan
ACKER STRATINGH en VENEMAlijkt echter de Koedijk iets zuidelijker getekend dan
opdehuidigetopografische kaart.Hetkomtonsvoor,datoorspronkelijk devermoedelijke dijk Koedijk heeft geheten en later, na het verdwijnen ervan, deze naam aan
deietsnoordelijker aangelegdedijk isgegeven.
Devroegeredijk,lopendevanafdeKoedijkoverBeersterHoogennaarWinschoterzijl, kan vrij gemakkelijk aan de hand van scheve dwarssloten en hier en daar nog
voorkomendekolkenofrestanten ervan,aldannietmetduidelijkeoverslagen,worden
teruggevonden. Plaatselijk valt de loop van de oude dijk samen met belangrijke
bodemverschillen, o.a. terhoogtevan deboerderij Kloostergare onder Beerta.
TussenWinschoter-zijl enOudeSchansisdeloopvandevoormaligedijk nogzeer
goedtevolgenaan develenogbestaandevrij grotekolken.Degevormdeoverslagen
beslaan een grote oppervlakte en behoren tot de dikste van het hele Dollardgebied.
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FIG. 33 Dwarsweg met arbeiderswoningen met op de
achtergrond dehuidige Koedijk
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' ' FIG. 33 Cross-road with
• workman's dwellings; in the
backgroundthe present dike

Zestaan bekend als de Buitenzandkampen. Evenals de Binnenzandkampen zouden
volgens ACKER STRATINGH en VENEMA(1855) ook deze in hoofdzaak zijn ontstaan
doorhet wegspoelen van een uit zand opgebouwdedijk.
InhetdoordeGanzendijk,EgypterdijkenKoedijkomslotenlandonderFinsterwolde
looptvanaf het gehucht Ganzendijk een weg naar het voormalige Zijl, het Merijke.
Deze weg moet een oude kade of dijk zijn geweest, aangezien even ten oosten van
Ganzendijk een vrij grote oppervlakte overslaggrondwordt aangetroffen. Eenkolkis
er echter niet meer te vinden. Langs de weg staan enkele boerderijen en arbeiderswoningen.
Opdebedijking van Modderland, Vledder,Finsterwolder-Hamrik,enz.volgdedie
vande Beerster Hamrik of dezgn. BinnenlandenvanNieuw-Beerta.VolgensACKER
STRATINGH en VENEMA (1855) zou deze bedijking van 1550 dateren. De dijk ging
vanaf het Merijke met een bocht over Stoksterhorn, het tegenwoordige Drieborg,
zuidwestwaarts, ongeveer evenwijdiglopendeaanhetgedeelteMerijke-BeersterHoogen-Winschoter-zijlvandevorigebedijking. Dezedijk slootaan opdewestelijkedijk
vandePekel A, nl. bij Winschoter-zijl.
Vanaf Merijke tot aan Drieborg is deze dijk, die op het ogenblik nog bekend staat als oude dijk,
gemakkelijk te herkennen. De aanmerkelijk hogere ligging van de Kroonpolder ten opzichte van de
Binnenlanden is er zeer duidelijk. Het gehucht Drieborg is hoofdzakelijk langs deze dijk gebouwd.
De huidige weg over Nieuw-Beerta is vanaf Drieborg naar de Tol in Nieuw-Beerta vrijwel op en
Plaatselijk langs de verdere loop van deoude dijk gelegd.De lagereligging van de Binnenlanden ten
opzichte van de latere Uiterdijken is vanaf deze wegnog goed te constateren. In Nieuw-Beerta zijn
Praktisch alle boerderijen op of aan de voormalige dijk gebouwd. Vanaf de Tol naar de Pekel A is
de dijk terug te vinden aan de op een rij gelegen dwarssloten. Ten oosten van de Ulsderweg komt
een tweetal dicht bij elkaar gelegen kolken voor. Ook ten westen van de Ulsderweg liggen nog twee
gedempte kolken.

Volgens opgaven van ACKER STRATINGH en VENEMA (1855) werd in de oostelijke
boezem door de tot nu toe besproken indijkingen een totale oppervlakte van ca.
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7050ha binnengedijkt. Westelijk van dedijk, waarop Nieuw Beertaligt, bedragen de
oppervlakten voor Beerta 1350ha, voor Finsterwolde 950ha, voor Winschoten 750
ha. Zuidelijk van de dijk van Winschoter-zijl naar Oude Schans zijn onder Blijham
enWedde 1775ha land gewonnen, terwijl door dedijk naar Booneschans onder BellingwoldeenVriescheloo 1950ha, onder Nieuwe Schans275ha aan de Dollard werd
onttrokken.
In 1605werdvanafBooneschanstenwestenvandehuidigewegnaarNieuweSchans
eendijk aangelegd,dieoverdegrensdoorliepnaar Bunde.Door dezebedijking werd
aan Oostfriese zijde Bunder-Neuland gewonnen. De dijk van Booneschans naar
Nieuwe Schans is nog overal aan te wijzen. Op deze dijk staan twee boerderijen.
Plaatselijk is de dijk vergraven. In de oostelijke gracht van de latere vesting Nieuwe
Schansligt langsdezedijk nogeenkolk.
Opdedijk van 1605 volgdedeafsluiting van deintussenverder opgewassen landen
onder Beerta, Blijham enBellingwolde,vanDrieborg naar Nieuwe Schans.Deze dijk
dateertvan 1657.Ulsdahielddaarbij opeeneilandtezijn. Door dezeafsluiting werd
een vrij grote polder gewonnen. Hiervan behoort 1150 ha tot Beefta en BeersterHamrik, 250 ha tot Ulsda, 425 ha tot Nieuwe Schans, 375 ha tot Bellingwolde en
375ha tot Blijham. In totaal dus2575ha. De dijk van 1657,ook wel Schanskerdijk
genoemd,bestaatnog.Vergelekenmethetbinnengedijkte land ligtdejongere Kroonpolder duidelijk hoger. Ten westen van Nieuwe Schans ligt nog een kolk.
In 1682 werd in Oost-Friesland de Charlottenpolder ingedijkt. Een gedeelte van
dezepolderligtopNederlandsgrondgebied. DitisdeLintelopolder,groot ca. 60ha,
het bebouwde gedeelte van Nieuwe Schans niet meegerekend. Dit gedeelte lag nl.
reedsalsvestingbuiten deinvloed vandeDollard. Het opNederlands gebied gelegen
deelvan de dijk is afgegraven.
DeKroonpolder (ca. 500ha)dateert van 1696enheette oorspronkelijk Kruiningspolder.Dedijk, waarmededeKroonpolder werdbinnengedijkt, isovereen opgeslibd
veeneiland gebouwd. Deze dijk staat bekend als Middendijk enisvrijwel nog in zijn
geheeJ aanwezig. Hij loopt vanaf de Koedijk naar Oude Statenzijl. De dijk langs de
WesterwoldseAvanaf de Schanskerdijk tot aan Oude Statenzijl isvlak geploegd.
In 1740werd de Stadspolder (ca. 425 ha) op de zee gewonnen. De buitendijk is,
op enkele coupures na, nog geheel intact. De Vleugeldijk vormt de grens van deze
polder met de Reiderwolderpolder I. De Stadspolder ligt duidelijk hoger dan de
Kroonpolder.
De Reiderwolderpolder II, op het ogenblik nog delaatst ingedijkte polder van de
oostelijke boezem op Nederlands gebied, kwam in 1874tot stand. Het oppervlak is
ca.425ha.Dedijk langsdeWesterwoldseA of Buiten A sluit bij Nieuwe Statenzijl
op debuitendijk aan en is opeencoupure na nog intact.

4 DE BEDIJKINGEN IN OOST-FRIESLAND

Degrootste uitbreidingvan deDollard in Oost-Friesland reikte ongeveer tot aan de
oostelijkezandrug,waaropWijmeer, BoeneenBundeliggen.Tennoorden van Bunde
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vormde de lijn, lopende van even ten westen van Georgiwold, Bomerwold een Mariencoer naar Pogum, de uiterste Dollardgrens (fig. 30).
Vermoedelijk liep de eerste gesloten dijkslinie vanaf de grens bij Booneschans (als vervolg van de
Hamdijk) noordoostwaartstot aan Bunde.NoordwaartsvanBundelagdedijk vrijwel opde zandrug
vanBundeen liepverderin verschillendebochten tot aan deEemsbij Pogum.Deze uiterste Dollardkering zou uit de 16e eeuw dateren. De daardoor aan de Dollard onttrokken oppervlakte bedroeg
ca. 1500 ha. De dijk tussen Booneschans is niet overal meer aanwezig, maar is in het terrein nog
gemakkelijk terug te vinden. Even ten westen van de hoge zandrug ten noorden van Bunde is deze
dijk geheel verdwenen, maar is plaatselijk nog op te sporen, door de vrij plotselinge overgang van
zand naar klei daar ter plaatse. Het laatste gedeelte van de dijk tot Pogum is grotendeels nog na
tegaan.
De volgende bedijking was die van het Bunder Neuland in 1650,groot 950 ha. De tegenwoordige
weg van Nieuwe Schans naar Bunde ligt grotendeels op de buitendijk van het Bunder Neuland.
Daarna volgden: de Charlottenpolder in 1682(250ha),deBunderInteressentenpolder en de Norder
enSuderChristian-Eberhardspolder in 1707(totaal 1400ha),deLandschaftspolder in 1752 (1150ha),
de Heintzpolder in 1795 (625 ha) en de Kanalpolder in 1877 (500 ha). Reeds is opgemerkt dat een
gedeelte van de Charlottenpolder op ons grondgebied is gelegen en daar Lintelopolder heet. Het
zuidelijkste deel van de Slider Christian-Eberhardspolder ligt eveneens op Nederlands grondgebied.
De trapsgewijze hogere Jigging van de achtereenvolgens ingedijkte polders in Oost-Friesland is al
even kenmerkend als die van de opeenvolgende Nederlandse Dollardpolders. De indijkingsgeschiedenis aan de andere zijde van de grens loopt dus vrijwel parallel met die aan onze zijde.
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V ENIGE ASPECTEN VAN DE
BODEMKUNDIGE I N D E L I N G

1 INLEIDING

Voor het Dollardgebiedhebbendebelangrijkste kenmerken eneigenschappen vande
profielbouw het fundament gevormd voor de indeling. De factoren, die deze eigenschappen bepalen, zijn o.a.:
a Deaard endeafwisseling vandeverschillende geologische afzettingen, dievooral
belangrijk zijnvoordeprofielen vanhet'Schiereiland' enhet Dollard-randgebied.
b Deverschillen inzwaarte,kalkgehalteenstructuur voor degronden van het Dollard-randgebied en de oudste enjongste Dollardpolders.
c Deinvloed vandemens:afgraving vanveen,ontginning,bekleiing van de minder
gunstige percelen, afticheling van klei,enz.
In dit hoofdstuk zulleneersteenaantalfactoren, diedeopbouw en de eigenschappen
vandeverschillendegrondenbepalen,wordenbehandeld. Debodemeenhedenworden
in het volgende hoofdstuk besproken.

2 DE AARDVAN DEVERSCHILLENDE AFZETTINGEN

De op het 'Schiereiland' enanderepleistocene opduikingen en de in het Dollardkleigebied voorkomende afzettingen, diein lagen van meerdere of mindere dikte in een
bepaald bodempronel aanwezig kunnen zijn, zijn gerangschikt naar hun ouderdom
devolgende:potklej, keileem,dekzand,veen,EemskleienDollardklei. Deze afzettingenkomenmetaUetegelijkineenbepaaldbodempronelvoor.Voorhet 'Schiereiland',
de andere opduikmgen en het Dollard-randgebied zijn van belang veen, dekzand,
keileem enpotklei. Boyendrenspeeltin deslibhoudende gronden en de klei-op-veengrondenvanhet^lkrd ; randgebiedhet Dollardslibooknogeenrol.Devoornaamste
v en en8HVetn: HDollardpoldersisdeDollardklei.Indeoudstepolders zijn Eemsklei,
S Van d
JOngSte l d e r s b e s t
Ienkele
S ^ uitr
P°
^ de profielen op een
delT nna
a uitsluitend
t i r ^ '"
uitzondenng
uit*Dollardklei
0
afzettingen zullen
n^^SZ^^^
voornamelijk in verband
met hun landbouwkundigebetekenisworden behandeld.

2.1 Potklei enkeileem
De potklei en de keileem zijn zeer sWht H™ T. ^
bergend vermogen. De b e w S ^ l i ^ ^ e n h e b b e n e e " g e r i n g * * * *
oewortelbaarheid iS eveneens zeer slecht. Bij een zeer
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oppervlakkige liggingvan de potklei en/of keileem zijn de gronden zeer moeilijk
te bewerken.
In verschillende delenvan het 'Schiereiland' komen keileem en/of potklei vrij ondiep in de ondergrond en plaatselijk tot in de bovengrond voor. Dergelijke gronden
zijn in winter envoorjaar nat endaardoor zeerlaat. Bijaanhoudende droogte zijn ze
verdrogend. Zandgronden, die op koppen voorkomen, ondervinden een gunstige invloedvan keileem op 60a 120cmdiepte.In alleandere gevallen isdeinvloed van de
zwareleemongunstig.Alleendesterkgrofzandhoudende keileemisbeter doorlatend.
Dezeisin debovengrond vaak vermengd met dekzand. Verschillen in humusgehalte,
kalkrijkdom e.d. van keileem enpotkleiblijken in het onderzochte gebied van weinig
landbouwkundige betekenis te zijn.

2.2 Dekzand
Dit zand is,voor zover het niet vermengd is met sterk grofzandige leem, fijnkorrelig
en heeft een vrij uniforme korrelgrootte (tussen 130 en 160 mu). Het is van nature
goeddoorlatend.Deverdereeigenschappenvandedekzandgronden wordenin hoofdzaak bepaald door de dikte van het humushoudende dek, het humusgehalte ervan,
de hoogteligging van het profiel ten opzichte van het grondwater, het aanwezig zijn
van keileem in de ondergrond, de mate van podzolering, de eventuele latere veenvormingophetzand,deoverslibbing,enz.Hetblijkt,datbepaaldeeigenschappenmet
elkaar samengaan.
De diktevan hethumushoudende dekenhethumusgehaltegaan inderegelsamen
met de hoogteligging van het profiel. Hierop maken alleen twee kleine essen onder
Wedde een uitzondering. De hoogste zandgronden hebben een betrekkelijk laag humusgehalte en zijn gevoelig voor droogte. De laagst gelegen zandgronden zijn in de
bouwvoor sterk humeus, in bepaalde gevallen zelfs venig. Veel van deze profielen
waren oorspronkelijk bedekt met een veenpakket, dat door afgraving is verdwenen.
Delaaggelegengronden, die aan het randgebied grenzen, zijn veelal slibhoudend in
de bovengrond.
Bij het ontbreken van een zware keileemondergrond is het zand gepodzoleerd en
bevatdanmeestalverkitteB-horizonten.Vooraldegronden ophellingenhebbenvaak
hardebanken. Bijeenondiepeliggingzijn dezestorend. Ook delageendenog onder
veen aanwezige zandprofielen bevatten vaak harde storende B-horizonten ('orreplaeten'). De eventueel harde horizonten liggen bij delaagste gronden in het grondwater
en zijn dan van minder landbouwkundige betekenis. Profielen met een ondergrond
van keizand en/of sterk grofzandige leem vertonen vaak eenprofielontwikkeling met
meestalmatigverkitte B-horizonten.
In de profielen van het randgebied zit het dekzand op wisselende diepte. Met het
dikker worden van de slibhoudende laag of kleilaag en eveneens met het dikker
worden van de onder de klei voorkomende veenlaag, wordt het zand van steeds geringerebetekenis.Hetzelfdegeldtvoorhetzandindeondergrond vande kleiprofielen
van de oudste polders.
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2.3 Veen
Deverschillen inhetveenzijn groot enzowelbodemkundigalslandbouwkundig van
betekenis. Op het 'Schiereiland' en in het Dollard-randgebied is het in het profiel
voorkomende veenhetmeestvanbelang.Devoornaamste kenmerkeneneigenschappen zijn deaard enopbouw vanhet veen,deliggingten opzichtevan het grondwater
in verband met rijping, oxydatie, verwering, irreversibele indroging, het al dan niet
slibhoudende karakter, enz.Deuitgevoerdebezandingen zijn eveneensvan betekenis.
Hetveen kan opdegebruikelijke wijzeworden onderscheiden in oligotroof,mesotroof en eutroof veen.Verder dienen teworden genoemd demeerbodem en het ijzerhoudende veen of moerasijzererts.
Oligotroof veen komt voornamelijk voor op het 'Schiereiland' en onder de dunne
kleidekken van het randgebied en de oudste polders. Alleen in het randgebied en de
oudste polders gaat dit veen dieper in het profiel over in mesotroof en eutroof veen.
De opbouw van het oorspronkelijke veen kan op demeesteplaatsen van het 'Schiereiland' niet meerworden teruggevonden;veelveen werd eertijds vergraven. Wat nu
nog aan oligotroof veen aanwezig is, bestaat in het moderne ontginningsgebied van
Ennemaborgh in de bovengrond in hoofdzaak uit jong veenmosveen (bolster) en
onderin het profiel uit oud veenmosveen (zwartveen). Overal elders op het 'Schiereiland' bestaat het oppervlakkig gelegen veen nagenoeg geheel uit zwartveen.
Jongveenmosveen vanvoldoende dikteislandbouwkundig zeer gunstig. In nauwe
samenhangmetdehoogteliggingbovenhetgrondwaterishetmeestezwartveenbovenin in meerdere of mindere mate ingedroogd. Het spalterig karakter neemt dieper in
hetprofielaf. Ookhetoligotrofe veenonmiddellijk onderdedunnekleidekkenisvaak
spalterigvan karakter. De spalterigeveenlagen zijn ongunstig voor de waterhuishoudingendebewortelingvandegewassen.Inzeerdrogezomerskunnendezelagenzelfs
aanleiding geven tot verdroging.
Hetmesotrofe eneutrofe veen,datbijdemeestegronden vanhetrandgebied ende
oudstepolders onderinhetprofiel voorkomt,ismeestalnietgeoxydeerd enveelalnog
niet volledig gerijpt. Vanwege de vrij grote diepteligging is het bodemkundig van
minder betekenis. Voor zover het eutrofe veen oppervlakkig is gelegen, gaat het
meestal met andere profielkenmerken gepaard. Rietveen gaat vaak samen met de
vorming van kattekleivlekken in de erop rustende kleilaag. Plaatselijk is dit in het
randgebied en de oudste polders van belang.
Meerbodem wordt over het algemeen onder oligotrofe veenlagen aangetroffen in
depressies van de pleistocene zandondergrond op het 'Schiereiland' en omgeving.
Ligt het amorfe materiaal dicht bij of in het grondwater, dan heeft het meestal een
'zepig' karakter. Meerbodem, die oppervlakkiger is gelegen, is compacter, vaak min
of meer ondoorlatend en slecht doorwortelbaar.
Het ijzerhoudende veen of moerasijzererts isin geoxydeerde toestand rood en dan
in deregel hard. Vooral de sterk ijzerhoudende lagen (ijzeroer) zijn soms zeer hard.
Zij zijn sterk storend voor dewaterhuishouding endebeworteling. De rodoorngronden staan omdezeredenen dan ook niet gunstig aangeschreven. In de winter zijn ze
vaaktenatenindrogezomerskunnen zeverdrogen.Veelijzeroer isuitgegraven, wat
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een verbetering van het profiel tot gevolg heeft gehad. Het hoge ijzergehalte is ook
oorzaak van bepaalde bemestingsproblemen.
2.4 Eemsklei en Dollardklei
Zowel in de Eemsklei als in de Dollardklei komen nog belangrijke verschillen voor.
Deze verschillen worden vooral bepaald door de dikte van het kleidek en door de
zwaarte, het kalkgehalte, het humusgehalte en de structuur van de klei. Bovendien
speelt bij deEemsklei het aldan niet venig enslapzijn van het materiaaleen belangrijkerol.
DeEemsklei,dievooralin deoudstepolderswordt aangetroffen, komtniet aan de
oppervlakte. In diepteligging komen nogal verschillen voor, die meestal met andere
kenmerken samengaan. Bijeen ondiepeliggingisdeEemskleizeerzwaar en compact
enisdan vaak storend, vooral alsertussen dezekleiendeerop rustende Dollardklei
eenduidelijke overgangslaag aanwezigis.Het min of meerzure karakter van de klei
staat eveneenseengoedebewortelingindeweg.BijeendiepereliggingisdeEemsklei
vaak venig, vooral wanneer deze klei als laag in het veen voorkomt, en slap. In het
laatste geval stoort de klei tezamen met het veen niet zo zeer een goede waterhuishouding, maar is voor de meeste gewassen slecht bewortelbaar vanwege het sterk
zure karakter. In het algemeen kan dus worden opgemerkt, dat het voorkomen
van Eemsklei in het profiel niet gunstig is, tenzij het Dollardkleidek voldoende dik
is en de Eemsklei al dan niet tezamen met veenvoldoende diep in de ondergrond
is gelegen.
DeDollardkleiisvoor het Dollardgebied vanhet meestebelang,aangezien over de
gehele oppervlakte deze klei in debovengrond wordt aangetroffen. De verschillen in
dezeafzettingzijnzowelbodemkundigalslandbouwkundig zeerbelangrijk. In hoofdstuk II is reeds opgemerkt, dat de Dollardafzetting uit twee fasen is opgebouwd, nl.
debovenste of zware, en de onderste of lichte fase.
De lichte fase varieert in zwaarte van lichte klei tot lichte zavel. De verschillen in
kalkgehalte en structuur zijn gering. De diepteligging van de zavelige afzetting varieert. In de oudste polders ligt het zavelige materiaal het ondiepst, in de Johannes
Kerkhovenpolder plaatselijk zelfs aan deoppervlakte; overigens duikt hetin derichting van de huidige Dollard dieper weg. De zavel heeft gunstige eigenschappen, het
materiaal iskalkrijk enin bewerking aanmerkelijk handelbaarder dan dezware Dollardklei, maar is onder natte omstandigheden slempig.
De zware fase bestaat uit zware, somsuit zeerzware klei.Dezeligt aan de oppervlakte. Het materiaal vertoont in dikte van de kleilaag, structuur en kalkrijkdom en
ten gevolge hiervan in landbouwkundige kwaliteit zeer grote verschillen. Vanaf het
Dollard-randgebied neemt in de richting van de Dollard de dikte van het dek geleidelijk toe. Ook het kalkgehalte in dit dek neemttoe endestructuur ervan wordt
gunstiger. Naarmate de polders jonger zijn, wordt de zware klei geleidelijk meer
handelbaar.
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3

D E VERSCHILLEN IN ZWAARTE, HUMUSGEHALTE, KALKGEHALTE
EN ANDERE EIGENSCHAPPEN VAN DE DOLLARDKLEI

In het voorgaande zijn enkele globale opmerkingen gemaakt over de aard van de in
het Dollardgebied voorkomende afzettingen vooral in verband met de landbouwkundige kwaliteit. Aangezien de Dollardklei de belangrijkste afzetting is, wordt deze
hier nog nader besproken. In verband met de landbouwkundige kwaliteit vormen
zwaarte, humusgehalte, kalkgehalte, structuur en de rijkdom aan plantenvoedende
stoffen de belangrijkste eigenschappen. In verschillende Dollardpolders zijn deze resp.
door VAN BEMMELEN(1863), HISSINK (1935)en MASCHHAUPT (1948en 1956)uitvoerig
onderzocht en beschreven. Deze gegevens kunnen nog door onze onderzoekingen
worden aangevuld. We zullen volstaan met de bespreking van die eigenschappen,
welke van belang zijn voor de bodemkundige indeling.

3.1 Zwaarte van de Dollardklei
De verschillen in zwaarte van de bovengrond zijn in de meeste polders klein. Ook
voor de onder de bouwvoor voorkomende laag of lagen zijn ze vaak van weinig betekenis. In de ondergrond zijn de variaties echter groter, vooral in de oudste polders.
Van het hier gegeven beeldwijkt het Dollard-randgebied inbelangrijke mate af. Onder
de jongste polders neemt alleen de Johannes Kerkhovenpolder ten aanzien van de
zwaarte van boven- en ondergrond een aparte plaats in.
Over de zwaarte van de bovengrond van dejongste polders - met uitzondering van
de Johannes Kerkhovenpolder - zijn veel gegevens bekend geworden door de onderzoekingen van HISSINK (1935) en MASCHHAUPT (1948). In de oudstepolders zijn door
hen betrekkelijk weinig gegevens verzameld. Daarvan bestaan echter zeer veel praktijkgegevens. Door ons werden de voornaamste profielen bemonsterd en onderzocht,
met name vooral die van het Dollard-randgebied, de oudste polders en de Johannes
Kerkhovenpolder. Met behulp van al deze gegevens is het mogelijk een overzicht te
geven van de verschillende polders.

3.1.1 Het Dollard-randgebied
Hier komen vrij grote verschillen in zwaarte van de Dollardafzetting voor. Deze
worden veroorzaakt door de vermenging van de uitwiggende Dollardkleilaag met
materiaal van andere afzettingen. Ook de in de vorige eeuw uitgevoerde bekleiingen
zijn van invloed geweest op de zwaarte van de grond.
Het uitwiggen van Dollardklei tegen zandkoppen heeft in de regel tot een sterke
vermenging met pleistoceen zand geleid. De variaties in zwaarte zijn op korte afstand
soms zeer groot. Is de kleilaag dunner dan 25 cm dan is het slibgehalte lager dan
20%. Bij het dikker worden van de kleilaag neemt niet alleen het slibgehalte in de
bouwvoor toe. In de regel wordt ook de grond onder de bouwvoor zwaarder en kan
soms knikkig zijn.
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Het uitwiggen van Dollardklei over veen heeft in deregel over een grotere afstand
plaats. Hierbij wordt debouwvoor niet alleen lichter, maar tevenshumeuzer. Bij het
dikkerwordenvan dekleilaagneemthethumusgehalte sterk afenhet slibgehaltetoe.
Onder debouwvoor wordt de kleiknikkig. De knikkige kleilaag is compact, stugen
daardoormoeilijktebehandelenenheeft eenhoogslibgehalte(> 60%).Debouwvoor
van deze klei-op-veengronden is altijd iets lichter dan de knikkige kleilaag, hetgeen
moet worden toegeschreven aan pleistoceen zand, dat vanuit sloten e.d. naar boven
isgebracht enverder aan devoormalige bekleiingen.

3.1.2 De oudste Dollardpolders
De verschillen in bouwvoorzwaarte zijn hier kleiner dan in het randgebied. De overslagen, ontstaan ten gevolgevan dijkdoorbraken, zijn het lichtst; zevarieren in slibgehalte van 20-40%. Onder debouwvoor zijn de overslagen meestal nog lichter.
Waar de zavelige Dollardfase ondiep is gelegen, worden gronden aangetroffen,
waarvan de bouwvoor in zwaarte volgt op die van de overslagen, nl. met een slibgehalte van 35-55%. In alle andere gevallen ligt het slibgehalte van de bovengrond
tussen 50en 75%.
FIG. 34 Verband tussen de zanddiepte ondieper (1) en dieper (2) dan 120cm beneden maaiveld en
het % > 90mu in de bouwvoor van kleilagen dikker dan 60cm in de alleroudste polders
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FIG. 34 Relationbetweenthe depth of the sand, shallower(1) and deeper(2) than 120cm and the
percentage > 90microninthe tilth of claylayersthicker than60cm intheoldestpolders
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Het ondiep voorkomen van pleistoceen zand ismerkbaar aan de granulaire samenstelling van de bouwvoor. Deze bevat dan een hoger percentage aan de fracties > 90
mu dan normaal (fig. 34).
Wordt Eemsklei in het profiel aangetroffen, dan is de erop rustende Dollardkleiafzetting in de regel iets zwaarder dan normaal. Ligt de Eemsklei zeer ondiep, dan is
de Dollardklei onder de bouwvoor duidelijk zwaarder.
Het verschil in zwaarte van de bouwvoor bij de oude en de nieuwe dijk van een
bepaalde polder isvoor de oudste polders betrekkelijk klein, in de regel nog geen 5%
afslibbaar. De door MASCHHAUPT (1948) opgegeven variaties binnen de polders, die
aan de jongste grenzen, zijn groter (tabel 4). Hierbij moet men bedenken, dat deze
cijfers mede afkomstig zijn van monsters, die vaak op bijzondere plaatsen zijn genomen, zoals bij voormalige dijkdoorbraken en op plaatsen, waar de pleistocene
zandondergrond ondiep is gelegen.

3.1.3 Dejongste Dollardpolders
Ook dejongstepolders- behalve deJohannes Kerkhovenpolder - worden gekenmerkt
door een grote homogeniteit. De profielen bestaan op enkele uitzonderingen na tot
dieper dan 120cm uitzware klei.Nabij Oostwold, Goldhoorn en Finsterwolde neemt
deze homogeniteit iets af als gevolg van de opduiking van de pleistocene ondergrond.
De zwaarte van de bouwvoor is in vrijwel alle polders, uitgezonderd in de Johannes
Kerkhovenpolder, nog boven 50% afslibbaar gelegen. In vergelijking met de oudste
polders worden de verschillen in zwaarte van de bovengrond binnen een en dezelfde
polder jets groter. Dit blijkt uit het onderzoek van MASCHHAUPT (tabel 4).
Uit het onderzoek van MASCHHAUPT (1948) is verder gebleken, dat in alle polders de
grond bij de oudste dijk het zwaarst enbij dejongste hetlichtst is(tabel 5).Dit verschil
is bij de Reiderwolderpolder II het grootst. Uit het ons ter beschikking staande
analysemateriaal was het mogelijk van deze polder II de variatie in zwaarte van de
bovengrond in een kaartje tot uitdrukking te brengen (fig. 35).
FIG. 35 Zwaarte van de bovengrond in de Reiderwolderpolder II
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FIG. 35 Texture of the topsoil
inthe Reiderwolderpolder II

TABEL 4 Schommelingen in hetzandgehalte vandeDollardklei in deverschillende polders naar
MASCHHAUPT(1948)

meerdandehelft vandeonderzochte monsters
heeft een %'zand' ( > 16mu) tussen
more than half of the analysedsampleshas a
percentage > 16mu between

polder
Oud-Nieuwland, Oost
Idem overige deel
Nieuwland
Oostwolderpolder
Finsterwolderpolder
Reiderwolderpolder I
Kwelder 1921, huidige
Carel Coenraadpolder*
Kroonpolder
Stadspolder
Reiderwolderpolder II

30,5-36,9
24,2-32,0
18,0-28,5
15,2-25,3
15,9-24,4
18,6-28,8
22,9-33,1
21,5-31,6
20,3-30,0
28,4-36,5

* foreland
TABLE 4 Oscillations inthepercentage > 16micron of the Dollardclay in differentpolders after
MASCHHAUPT (1948)

TABEL 5 Verschil inzandgehalte tussen degrond nabij deoudste endie nabij dejongste dijk inde
opeenvolgende polders naar MASCHHAUPT (1948)
percentage > 16mu(zand)
dijk daterendvan
dike datingfrom
1626
1665
1665
1701
1701
1769
1769
1819
1819
1862
1740
1874

polder
Oud-Nieuwland
Nieuwland
Oostwolderpolder
Finsterwolderpolder
Reiderwolderpolder I
Reiderwolderpolder II

laag/layer
0-20 cm

\aag/layer
20-40cm

24,8
30,3
17,4
23,4
12,3
22,8
10,9
22,3
10,3
21,6
15,1
36,3

20,8
25,6
12,3
21,1
10,9
22,5
7,9
18,8
14,3
21,3
12,7
32,8

TABLE 5 Differencein percentage> 16micron betweenthesoilneartheoldestdike andthesoilnear
theyoungestdike inthesuccessivepoldersafter MASCHHAUPT (1948)
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Fio. 36 Zwaarte van de bovengrond in de Johannes Kerkhovenpolder

Percentage afslibbaar
40-35
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70-65
30-25
65-60
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g 45^0
Percentageparticles < 16mu
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FIG. 36 Texture of the topsail in
theJohannes Kerkhovenpolder

DeJohannesKerkhovenpolderwijkt insterkemateafvandeanderejongepolders.
Vanaf deoudste dijk neemthet slibgehaltevan debouwvoor eveneensregelmatigaf;
de zwaarteverschillen zijn echter veel groter. De verschillen in zwaarte van 60-20%
afslibbaar komen ophetbouwvoorzwaartekaartje (fig. 36)duidelijk tot uiting. Bijde
oudste dijk blijven de profielen vrijwel homogeen en voor zover in de ondergrond
Eemskleivoorkomt,wordenzezelfsnaarbenedenietszwaarder.Delichtere profielen
zijn wat aflopend en soms iets gelaagd. Plaatselijk, nl. in het noordelijk gedeelte,
wordt op een diepte van ca. 100cmvrijwel slibloos zeezand aangetroffen.
3.1.4 Delutum-slibverhouding van de Dollardklei
Vandemeestezeekleigrondenisbekend,datdelutum-slibverhouding vrijwel constant
iseninderegelweinigafwijkt vandeverhouding 2 :3.Uitbovengenoemdegegevens
vanMASCHHAUPTisdelutum-slibverhouding vandeDollardkleivoordeverschillende
zwaarten berekend (fig. 37). Het blijkt, dat ook de Dollardgronden een constante
lutum-slibverhouding hebben enwelvan 2 : 3 ; ook voor knikkige klei-op-veengronden ishet verband tussen lutum en slib nagegaan (fig. 38). De lutum-slibverhouding
wijkt nauwelijks af van 2/3 en de spreiding isgering.
Hetzelfde is gedaan voor monsters uit de oudste enjongste polders met inbegrip
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FIG.37 Lutum-slibverhoudingvanDollardkleimonstersnaargegevensvan MASCHHAUPT(1948)

FIG. 38 Lutum-slibverhouding van knikkige
klei-op-veenmonstersuithet Dollard-randgebied
l/s.'A

l/S='/3
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bouwvoor/tilth

FIG. 37 < 2/< 16mu - ratio of Dollard-clay
samplesafter MASCHHAUPT (1948)
FIG. 39 Lutum-slibverhouding van kalkarme
Dollardklei en enkele Eemskleimonsters uit de
oudste Dollardpolders
l/s=2A
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+ knikklei onder de b o u w v o o r /
" k n i c k " c l a y below the t i l t h

FIG. 38 < 2/< 16mu- ratio of „knick" clayon-peatsamplesfrom the Dollard-border area
FIG.40 Lutum-slibverhouding van kalkrijke
Dollardkleimonsters uit de oudste en jongste
Dollardpolders
\.is=Vi

90 100%

lutum
<2M

• bouwvoor/tilth
+ kalkarme D o l l a r d k l e i onder de bouwvoor en dieper
non-calcareous D o l l a r d - c l a y below the t i l t h a n d deeper

bouwvoor/tilth
+ kalkrijke D o l l a r d k l e i onder de bouwvoor en d i e p e r /
calcareous D o l l a r d - c l a y b e l o w the t i l t h a n d deeper

kalkarme Eemsklei/non-calcareous Eems clay

FIG. 39 < 2/< 16mu - ratioofnon-calcareous
Dollard-clay and some Eems-clay samples from
theoldestDollardpolders

FIG. 40 < 2j< 16mu - ratio of calcareous
Dollard-clayfrom theoldestandyoungestDollard
polders

vandeJohannesKerkhovenpolder. Degrafieken,diehetverband lutum-slibresp.van
kalkarme (fig. 39) en kalkrijke (fig. 40) klei weergeven, bevestigen de constante verhouding van 2 :3.In beide grafieken is de spreiding klein. Uit fig. 39blijkt, dat de
Eemsklei iets afwijkt van het normale beeld.
3.2 Humusgehalte van de Dollardklei
In verschillende delen van het Dollardkleigebied treden variaties op in het humusgehalte van boven- en ondergrond. De grootste verschillen worden in het Dollardrandgebied aangetroffen. Het humusgehalte van de bovengrond ligt bij de oudste
poldersgemiddeldietshogerdanbijdejongste.Delaagstegehaltenindebovengrond
worden bij delichtste gronden van deJohannes Kerkhovenpolder gevonden. Bij alle
profielen, uitgezonderdeen groot aantalvanhetrandgebied en enkele van de oudste
polders,nemen degehalten met dediepte geleidelijk af.
Dejongstepolders,behalvedeJohannes Kerkhovenpolder enenkele aangrenzende
oudere polders zijn door HISSINK (1935)en MASCHHAUPT(1948)eveneens ophumusgehalteonderzocht.Indevolgendebeschrijvingwordtvanhungegevensmedegebruik
gemaakt.
3.2.1 Het Dollard-randgebied
In het Dollard-randgebied komenzeer grote verschillenin humusgehalte voor. Deze
hangen samen met bepaalde eigenschappen van het profiel, zoals de dikte van de
kleilaag of dediepte waarop veen voorkomt.
°/o humus
% organic matter

FIG. 41 Verband tussen de dikte van de kleilaag en
het humusgehalte van de bouwvoor van gronden in
het Dollard-randgebied en enkele aangrenzende delen
van de oudste Dollardpolders
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FIG. 41 Relation between the thickness of the claylayer and the organicmatter content of the tilth of
soils in the Dollard-borderarea and some adjoining
parts of theoldest innings

Bij dunne kleilagen is het humusgehalte hoog. Dit gehalte neemt sterk af bij toenemendekleidiktetoteenkleidiktevanca.50cmisbereikt.Daarna loopthethumusgehalte slechts zeer langzaam terug. (fig.41).
Hetblijkt, datdekritiekediktevanca.50cmdegemiddeldedikteisvandegronden
met een knikkige kleilaag. Bij deze gronden is in vergelijking met de humeuze tot
venige kleilagen, de variatie in humusgehalte van de bouwvoor gering. Toch is de
variatienogvrijgrootinvergelijking metdievandeonderdebouwvoor voorkomende
kniklaag.Hethogerehumusgehaltevandebouwvoormoethiermisschienookworden
toegeschreven aan humusrijker materiaal, dat uit de ondergrond naar boven is gebracht bij hetgraven enschoonhoudenvanslotene.d. Ookhetfeit, dat dezegronden
zeer lang in grasland hebben gelegen, kan hiervoor eenverklaring zijn.
Het humusgehalte bij de dunne, humeuze tot venige kleilagen kan sterk varieren.
Enig verband met het slibgehalte isnietaanwezig.
De gebroken klei-op-zandgronden (sterk slibhoudende zandgronden) hebben een
aanmerkelijk lager humusgehalte. Aangezien van deze gronden te weinig gegevens
bekend zijn, kan devariatieinhumusgehalte nietworden opgegeven, het gemiddelde
gehalte komt niet boven 4,5%.
3.2.2 Deoudste endejongste Dollardpolders
Devariatiesinhumusgehalte zijn zowelindeoudstealsin dejongstepolders gering.
Over het algemeen neemt het humusgehalte geleidelijk iets af naarmate de polder
jonger is. In de oudste polders varieert het humusgehalte van debouwvoor tussen 3
en 5% en in dejongste tussen 3 en 4%. Graslandpercelen hebben vanzelfsprekend
hogere gehalten, maar dezeworden hier buiten beschouwing gelaten.
De in de oudste polders plaatselijk voorkomende dunne Dollardkleidekken op

FIG.42 Verbandtussenhethumusgehaltevandebouwvoorenhetslib- 5-,
gehalte in de Johannes Kerkhovenpolder

FIG. 42 Relation between the organicmatter contentandthepercentage < 16 micronof the tilth inthe
Johannes Kerkhovenpolder
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Eemsklei, al dan niet metvenige lagen, hebben indebovengrond een humusgehalte
van ca. 5%. De overslagen hebben eenlaag humusgehalte, gemiddeld noggeen 3%.
In alleprofielen neemt hethumusgehalte metdediepteaf,uitgezonderd bij gronden
met dunne kleidekken engronden, dieopgeringe diepte Eemsklei bevatten, aldan
niet metvenige lagen. Verder blijkt, dato.a.indeoudste polders het humusgehalte
iets sterker afneemt, wanneer deondergrond uitzavelig materiaal bestaat. Ookde
zaveligeprofielen van deJohannes Kerkhovenpolder hebben gemiddeld lagere humusgehalten.
Tabel 6geeft een overzicht vande humusgehalten vandebovengrond inverschillendepolders naar gegevensvan HISSINK en MASCHHAUPT. Dezecijfers slaan opzware
klei( > 50%afslibbaar), enkomen vrij goed metelkaar overeen. Deuitkomsten van
debepalingen resp.volgens deelementair-analyseenmethodeISTSCHEREKOW (oxydatie
met permanganaat) verhouden zich als 1:0,68. Ook wijken zeniet afvan onzeen
andere gegevens (zievolgend hoofdstuk).
TABEL6 Humusgehalten vanverschillende polders (Dollardklei van 50-70 a75%afslibbaar) naar
gegevens van HISSINK(1935) en MASCHHAUPT(1948)

humus in %vandedroge grond
organic matterin %of ovendrysoil
gehalten (elementair)van
afzonderlijke profielen
naar HISSINK

gemiddelde gehalten (oxydatie metKMnO-i) van
verschillende afzonderlijke
monstersnaar MASCHHAUPT

jaarvan
bedijking
yearof
embankment

—
—
1626
1665
1696
1701
1740
1769
1819
1862
1874
1925

contents(dry combustion)
ofseparateprofiles,
after HISSINK
polder
Nonnegaatsterpolder
Polder Simson
Oudland
Oud-Nieuwland
Kroonpolder
Nieuwland
Stadspolder
Oostwolderpolder
Finsterwolderpolder
Reiderwolderpolder I
Reiderwolderpolder II
Carel Coenraadpolder
kwelder /foreland

laag/layer
0-20 cm

laag/fajer
20^40 cm

5,8
4,8
3,9
3,6

3,6
2,7
3,3
3,0

3,7

2,7

3,5
3,4
3,4

2,7
2,8
2,9

5,4
9,5

3,8
10,5

meancontents (oxydation
withKMnOn) ofdifferent
samples,afterMASCHHAUPT

laag/layer
0-20cm

lazg/layer
20-40cm

2,2
2,5
2,4
2,4
2,3
2,3
2,3
2,3

1,7
1,8
1,7
1,7
1,5
1,7
1,8
1,8

TABLE6 Organic mattercontentsofdifferentpolders (Dollardclay,50-70 a 75% mineralparticles
< 16mu) after dataof HISSINK (1935) and MASCHHAUPT(1948)
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Het in doorsnee lets lagere gehalte van dejongste polders vindt zijn verklanng zeer
waarschiinlijk in het feit, dat dezepoldersdirect alsbouwland ingebruik zyn genomen
en alleen in het kwelderstadium in gras hebben gelegen. Van de oudste polders is
daarentegen bekend, dat ze lange tijd overwegend als grasland zyn gebruikt.
Een verband tussen de zwaarte van de bovengrond en het humusgehalte is alleen
in de Johannes Kerkhovenpolder duidelijk aanwezig (fig. 42). By het hchter worden
van de grond neemt het humusgehalte geleidehjk af.
3.3 Koolzure-kalkgehalte van de Dollardklei
VAN BEMMELEN (1863) is de eerste, die de aandacht heeft

gevestigd op de grote verJ c h m e n T d e gehalten aan vrije koolzure kalk van de
^
^
^
^
Dollardpolders Ook door HISSINK (1935) en MASCHHAUPT (1948 werden deze ver
schiUen geconstateerd. Zoals bekend, werden de grote verschillen in kalkgehalte
S S r d ^ « een regelmatige, snelle ontkalking van de Dollardklei onder invloed

h e t l S S S e U hebben beperkt tot dejongste polders en enketo aangrenzen
de oudere polders, zijn door hen geen cijfers verzameld van,de Johanne^Kerkhoven
polder, noch van de alleroudste polders en het D o l ^ f j ^ J Z h Z
onder!
polder zijn door ons profielen bemonsterd en ook op koolzure-kalkgehalte onder
zocht.
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doorgaans 6 en kan zelfs bij 7liggen. Het is duidelijk, dat het geringe kalkgehalte
van de bouwvoor hier afkomstig is van de kalkbemesting en eventueel van de in
vroeger jaren uitgevoerde bekleiingen.Zodradebouwvoor vannaturevrije koolzure
kalk bevat,ishetverschijnsel vaneenhoger kalkgehaltein debouwvoor ten opzichte
van delaag eronder niet meer aanwezig.
Hettoenemendekalkgehalteinboven-enondergrondbijeenafnemende ouderdom
vandepolderwordtinfig.43 weergegeven.Uitdezegrafiek blijkt, dathet kalkgehalte
in alle polders met toenemende diepte stijgt. Met hetjonger worden van de polder
stijgt het kalkgehalte in steedsmindere mate.Na eendieptevan 40a 60cm treedt in
geen enkele polder meer stijging op. In de polders Oud-Nieuwland, Nieuwland en
Oostwolderpolder neemt het kalkgehalte beneden ca. 60cmzelfs af. Dit is- hoewel
in mindere mate - ook het gevalin de Kroonpolder, Stadspolder en Finsterwolderpolder. Ten slottelaat degrafiek ook nogzien, dat bij toenemende ouderdom van de
polders ook het kalkgehalte van de diepere ondergrond afneemt. Deze cijfers liggen
voor de oudste van de vermelde polders zelfs lager dan die van de bovengrond van
de allerjongste. Op dit laatste komen weterug bij de bespreking van de ontkalking.
FIG. 43 Gemiddeld CaC03-gehalte van de opeenvolgende Dollardpolders naar gegevens van
MASCHHAUPT (1948) e.a.
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Oud-Nieuwland (1665)
Kroonpolder (1696)
Nieuwland (1701)
Stadspolder (1740)
Oostwolderpolder (1769)
CaC a C0 te
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Finsterwolderpolder (1819)
Reiderwolderpolder I (1862)
Reiderwolderpolder II (1874)
Carel Coenraadpolder (1925)

Dollardpolders, after dataof MASCHHAUPT (1948)

DeverschilleninCaC03-gehaltevandebovengrondbinnendeafzonderlijkepolders
zijn betrekkelijk gering (metuitzonderingvan deJohannes Kerkhovenpolder) enbedragen voor de allerjongste polders nog geen 2%. Dit getal wordt nog kleiner bij
toenemende ouderdom van depolder.
Meestal worden in iederepolder delaagste kalkcijfers gevonden bij de oude en de
hoogste bij de nieuwe dijk. Met betrekking tot de hoogste cijfers treden echter nog
weleens afwijkingen op. In de polders Oud-Nieuwland, Nieuwland en Oostwolderpolder worden in derichtingvandeOude Geut gehalten aangetroffen, dieeven hoog
zijn alsdievandepoldersbij denieuwedijk.Indeallerjongste polders komthetzelfs
voor, dat de hoogste gehalten in het midden van de polder worden gevonden. Ook
nogandereafwijkingen kunnenzichbijdeallerjongste poldersvoordoen,waarbij o.a.
delaagste cijfers niet meerbij de oudste dijk zijn gelegen (fig.44).
Hetverloopvanhet koolzure-kalkgehalte van deJohannes Kerkhovenpolder geeft
eentotaal ander beeld(fig.45).Dit kaartje laatzien,dat dekalkcijfers van debovengrondjuist in de richting van de nieuwe dijk afnemen. Bovendien is deze afneming
groot.
De afneming van het kalkgehalte in de richting van de nieuwe dijk, blijkt nauw
samen te hangen met de zwaarte van dein depolder voorkomende gronden en met
het aldan niet ondiep aanwezig zijn van dekalkarmeEemskleiinhet profiel. Een en
anderisgrafisch weergegeveninfig.46.Boveneenslibgehaltevanca. 50%neemthet
gehalte aan koolzure kalk niettoe.
FIG. 44 Verloop van het koolzure-kalkgehalte in de bovengrond van de Reiderwolderpolder II
(bedijkt 1874)
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FIG. 44 Differencesin CaCOi-contentinthe topsoilof the Reiderwolderpolder II (endiked in 1874)
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FIG. 45 Verloop van het koolzure-kalkgehalte in de bovengrond van de Johannes Kerkhovenpolder (bedijkt 1875)
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FIG. 45 DifferencesinCaCO^-contentinthetopsailoftheJohannesKerkhovenpolder (endikedin1875)

In hoeverre het grovere deel van dezandfractie ( > 90mu)verband houdt met het
afnemen vandekoolzurekalkisalleenvoordegrondenvandeJohannes Kerkhovenpolder nagegaan. Hieruitblijkt duidelijk, dat ereennauwverband bestaat tussen het
kalkgehalte en het percentage zand > 90 mu; bij een toenemend gehalte aan zand
> 90mu neemt het gehalte aan koolzure kalk af (fig. 47).De profielen met ondiep
Eemsklei in de ondergrond wijken in dit opzicht af. Uit de grafiek blijkt, dat de
Eemskleihetkalkgehalte indebouwvoor nogverder doet afnemen. De afzetting van
Dollardklei op hoger liggende Eemsklei verliep langzaam, wat heeft geleid tot een
geringer kalkgehalte van het sediment.
86

FIG.46 Verband tussen hetkoolzure-kalkgehalteenslibgehaltevan
de bovengrond in de Johannes
Kerkhovenpolder

FIG. 46 Relation between the
CaCOa-contentandthepercentage
< 16 micron in the topsoilof the
Johannes Kerkhovenpolder
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FIG. 47 Verband tussen het koolzure-kalkgehalte en de fractie > 90mu van de bovengrond in de
Johannes Kerkhovenpolder
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FIG. 47 Relation betweenthe CaCOz-content and thepercentage > 90 micron in the topsoil of the
Johannes Kerkhovenpolder
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3.3.2 De ontkalking vande Dollardklei
VAN BEMMELEN(1863)weesreeds op het verband tussen de ouderdom van de Dollard-

polders en het gehalte-aan koolzure kalk van de bovengrond. Dit is voor hem aanleiding geweest aan te nemen, dat alleDollardpolders ophet tijdstip van hun indijking
hetzelfde kalkgehalte zouden'hebben bezeten. Hij is dan ook bij zijn berekening van
de ontkalkingssnelheid uitgegaan van een gehalte aan koolzure kalk in de rijpe kweldertoestand van 10,5 a 11 %. Zodoende kwam hij tot de conclusie: 'dat de klei van
de nieuwe Dollardvorming, als zij eens ingedijkt is geworden en voortdurend bebouwd wordt in elke 40 a 50jaren een procent kalk verliest, aan koolzuur gebonden',
of zoals het gewoonlijk wordt opgegeven in elke 25 jaar een procent koolzure kalk

(CaC63).
HISSINK (1935) berekende eveneens de ontkalkingssnelheid van de verschillende
Dollardpolders. Ook hij ging uit van het door VAN BEMMELEN aangenomen gehalte
aan koolzure kalk van 10,5 a 11 % (gemiddeld 10,8%), van de jonge polder op het
tijdstip van de inpoldering. De door HISSINK gevonden snelheden liggen gemiddeld
iets hoger dan die van VAN BEMMELEN. Een andere door HISSINK gevolgde berekeningswijze, waarbij is uitgegaan van de ouderdomsverschillen en de verschillen in
koolzure-kalkgehalten van de polders, leverde ohtkalkingssnelheden op, die nogal
sterk varieren. Voor de oudste polders werden cijfers gevonden, die ongeveer overeenkwamenmet een verlies van 1% CaC03 in ca. 25jaar. De allerjongste polders gaven
echter cijfers te zien van 1% in rond 54jaar. In verband met deze afwijkende cijfers
wijst HISSINK op tal van wisselende factoren, die de uitspoeling van koolzure kalk
beheersen, zoals de grondwaterstanden, de snelheid van afvoer van het regenwater,
de doorlatendheid van de grond, de bebouwing enz. Tevens merkte hij nog op, dat
het berekende cijfer ook aftiangt van het gehalte aan CaC03 op het tijdstip van de
inpoldering.
De snelheid, waarmede de koolzure kalk uit degrond verdwijnt, berekende MASCHHAUPT (1948) uit het verschil in kalkgehalte en het verschil in ouderdom tussen de
opeenvolgende polders en de oudste door hem onderzochte polder, namelijk het
Oud-Nieuwland. Hij kwam tot de conclusie, dat 1% CaC0 3 verdwijnt uit de lagen
van 0-20 cm en 20-40 cm in gemiddeld resp. 23,4 en 24,7jaar. Bij deze berekening
werd de polder Nieuwland, die voor de bovengrond een cijfer te zien gaf van 1%
in 42,9jaar, uitgeschakeld. Ook werd de Carel Coenraadpolder buiten beschouwing
gelaten. Vergeleek MASCHHAUPT de afzonderlijke polders met de Reiderwolderpolder
I, dan volgde uit zijn berekening een verlies van 1% C a C 0 3 voor de lagen van 0-20
cm en 20-40 cm in gemiddeld resp. 24,8 en 29,2 jaar.
Bij de bovengenoemde berekeningen hebben de oudere onderzoekers de profielen
met 'afwijkende' koolzure-kalkgehalten, zoalsdievan deklei-op-veengronden van het
Dollai;d-randgebied, de kalkarme gronden met meestal een kalkrijke ondergrond van
de alleroudsteinpolderingen en deJohannes Kerkhovenpolder, steedsbuiten beschouwing gelaten. Ook gebeurde dit jnet 'afwijkende' cijfers van de polders, die door hen
wel zijn onderzocht. MAscffHAtr'pf wees reeds op het 'te lage' kalkgehalte van de
bovengrond van de Carel Coenraadpolder. Ook waren hem de afnemende kalkgehalten opgevallen in de ondergrond van de oudste door hem onderzochte polders

(fig. 43) en het feit, dat de gemiddelden van deze gehalten ver beneden die van de
bovengrond van de allerjongste polders bleven. Een verklaring hiervoor in verband
met de door hem opgestelde ontkalkingstheorie, was moeilijk te geven.
MASCHHAUPTheeft echter welenkele verklaringen gegeven voor het lagere gehalte
indedieperelagenvandeoudstepolders.Hij achtte het hetmeestwaarschijnlijk, dat
degrond van de eersteinpolderingen niet uitsluitend werd gevormd uit vers slibmet
een hoog CaC03-gehalte, maar voor een groot deel uit klei, afkomstig van het verwoeste oude kleigebied. Uit onze onderzoekingen is echter gebleken, dat van een
vermenging van vers slib met kalkarme oude klei (Eemsklei) geen sprake kan zijn.
In dealleroudstepolders wordt onderdeDollardkleiafzetting heteventueelaanwezige
oudere kleilandschap gaafteruggevonden en deeerste afzetting van Dollardklei vond
reeds plaats, voordat de kleistrook langs de voormalige Eems totaal werd verwoest.
Deze eerste afzetting bestaat uit kalkrijke, zavelige klei (lste Dollardfase), die in
enkele zeer kleine vlakken van de oudste polders nagenoeg aan het oppervlak ligt.
Dezeprofielen zijn nog steeds tot in debovengrond kalkhoudend tot kalkrijk.
Er pleiten nog diverse andere argumenten tegen de veronderstelling, dat het oorspronkelijk kalkgehalte van alle opeenvolgende Dollardpolders even hoog is geweest
alsdatvanhetrecenteDollardslib.IndeJaatstejarenisoveroorspronkelijkkalkarmere
afzettingen en over primaire en secundaire ontkalking door verschillende onderzoekers (o.a. BENNEMA, 1953; EDELMAN, 1950; VAN DER SPEK, 1952; PONS, 1957; DE
SMET, 1954; ZONNEVELD, 1956, 1960)gepubliceerd. We zullen hierover dan ook niet
verder uitweiden. Vermeldenswaard is, dat de verschillen tussen de oude kalkcijfers
van VAN BEMMELEN en de huidige niet in overeenstemming blijken te zijn met de
ontkalkingstheorie vandeoudere onderzoekers.Volgensdezetheoriezouimmershet
verschil tussen deze cijfers ongeveer 4% moeten bedragen, aangezien het onderzoek
TABEL 7 Schattingen van het oorspronkelijke koolzure-kalkgehalte van de bovengrond van enige
Dollardpolders naar gegevens van EDELMAN en DE SMET (1951)

polder
Oudland
Oud-Nieuwland
Kroonpolder
Nieuwland
Stadspolder
Oostwolderpolder
Finsterwolderpolder
Reiderwolderpolder I
Reiderwolderpolder II

jaar van bedijking
year of embankment
1626
1665
1696
1701
1740
1769 :
1819
1862
1874

oorspronkelijk
perc. CaC03
originalperc.
CaC03
3
5,5
7
7
9
8,5
10
11
11

huidige
perc. CaCOs
perc. CaCOs at
present
0,1
1,5
2,5
2,5
5,5
6
8
9,5
10,5

TABLE 7 Estimationsof theoriginalCaCOz-contentof thetopsoilof some Dollardpolders,after data
of EDELMAN andT>E SMET (1951)
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van VAN BEMMELEN nu ongeveer 100jaar geleden plaatsvond. In werkelijkheid ligt
dit verschil beneden 2%.
In verband met de Dollardpolders wordt hier nog gewezen op het onderzoek van
EDELMAN en DE SMET (1951), waarbij in verschillende polders profielen werden bemonsterd onder gedateerde dijken en oude boerenschuren met daarnaast volkomen
vergelijkbare profielen in het open veld. Uit dit onderzoek is gebleken, dat de ontkalking van de Dollardgronden niet sneller verloopt dan 1 %in 65tot 90jaar en dat
de verschillen in kalkgehalten van de achtereenvolgens ingedijkte polders allereerst
een gevolg zijn van een geringer oorspronkelijk kalkgehalte, naarmate de polders
ouder zijn. De genoemde cijfers gelden alleen voor de onderzochte polders, die in
hoofdzaak uit zwarekleiprofielen bestaan. Van delichteregronden van de Johannes
Kerkhovenpolder zijn geen gegevens over ontkalking bekend. Voor deze gronden
gelden ongetwijfeld andere cijfers. In tabel 7 zijn schattingen gegeven van de oorspronkelijke kalkgehalten van enige Dollardpolders.
3.4 Structuur van de Dollardklei
Behalve verschillen in zwaarte, humus- en kalkgehalte treden in de Dollardafzetting
ook verschillen op in de structuur van de klei.Veelal hangen dezelaatste verschillen
min of meer samen met deeerste. Het istot nu toe nog niet goed mogelijk gebleken
verschillen in structuur in getallen uit tedrukken. Veelalworden dezeverschillen aan
dehandvaneenbepaaldeindelingbeschreven.Insamenwerkingmetdr.A.JONGERIUS
wordendeverschillendestructuren vandeDollardkleigronden bestudeerd.Aangezien
dit onderzoek nog niet isafgerond, kan hierover nog niets worden medegedeeld. We
zullenvolstaanmeteenbeschrijving, waarbij enkeleouderegegevens,o.a.vanHISSINK
(1935),zullen worden gebruikt.
3.4.1 Deverschillen instructuur van degronden van hetDollard-randgebied
In het Dollard-randgebied kunnen bij de dunne kleidekken humusrijke tot venige,
gebroken en knikkige kleilagen worden onderscheiden, die zeer grote verschillen in
structuur vertonen. In het voorgaande is reeds opgemerkt, dat in verband met het
humusgehalte een kleidikte van 40 a 50 cm een belangrijke grens vormt (fig. 41).
Beneden deze grens is de klei steeds humusrijk tot zelfs venig, wanneer de kleilaag
opveenrust.Rusteenkleidekvanminderdan40cmdik opzand,danisdit gebroken
('zandscheuterig'). De kleilagen met een knikkig karakter onder de bouwvoor zijn
minstens40cmenmaximaal70cmdik.Komtmoerasijzerertsindeondergrond voor,
dan is deinvloed hiervan ook nog duidelijk merkbaar in de structuur van de bovengrond.
Hetzeer fijne Dollardslib vormt in allebovengenoemde grondenhet belangrijkste
mineralebestanddeel. Dit slibisin meerdere of mindere mate vermengd met andere
bestanddelen, in hoofdzaak organische stof, waaronder ijzerhumaten, enpleistoceen
zand. Het gehalte aan deze 'vreemde' bestanddelen wordt vooral bepaald door de
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dikte van dekleilaagendoor deindeondergrond voorkomende formaties. De 'vreemde' bestanddelen zijn meestal oorzaak van de verschillen in structuur.
De sterk humeuze kleilagen hebben bij een goede veraarding van het veen een rulle
structuur. Vaak is het veen onder de bouwvoor sterk gelaagd (spalterig) en daardoor
slechtveraard. Debouwvoor isdan indroge perioden min ofmeer stoffig van structuur
en kan als rodoornig worden gekarakteriseerd. De invloed van het plaatselijk in de
ondergrond voorkomende moerasijzererts komt niet alleen in de rossige kleur tot
uiting, maar ook in de structuur. Debouwvoor bevat dan sterk ingedroogde, korrelige
ijzerhumaten die donkerbruin tot rood van kleur zijn. Deze ijzerhumaten geven aan
de bouwvoor een losse en soms sterk stoffige structuur. Het ingedroogde materiaal
neemt niet gemakkelijk meer water op. Onder bepaalde omstandigheden zijn de
gronden bij een dergelijke structuur stuifgevoelig. Dergelijke gronden kunnen als
rodoorns worden beschreven.
De knikkige kleilaag onder de bouwvoor van deiets dikkere kleidekken is compact
en stug, in natte omstandigheden min of meer stopverfachtig en in droge perioden
hard en betrekkelijk weinig gescheurd. Een dergelijke laag belemmert een goede
waterhuishouding en is voor de meeste gewassen moeilijk te dooiwortelen. De bouwvoor is gunstiger en vertoont vaak enigszins de kenmerken van de humeuze kleilagen,
zoals het min of meer stoffige karakter. Ook de rossige gronden met een knikkige laag
bevatten in de bouwvoor ingedroogde ijzerhumaten, die aan deze gronden eveneens
een stoffig karakter geven.
De structuur van de gebroken gronden is onder natte omstandigheden slempig,
d.w.z. er treedt schifting van het materiaal op, zodra de grond met water verzadigd
is.De groverezandkorrels blijven achter enzijn dan duidelijk zichtbaar. Bij opdrogend
weer wordt de grond hard en gaat over in een zogenaamde betonstructuur.

3.4.2 De verschillen instructuur vande gronden van de oudste en dejongste Dollardpolders
In de opeenvolgende polders wordt de structuur van de zware kleiprofielen in boven-\
en ondergrond in de richting van de huidige Dollard geleidelijk gunstiger.
Bij dezware kleiprofielen ishetvooral het rijpingsproces geweest dat een belangrijke
rol heeft gespeeld bij de structuurvorming in boven- en ondergrond. Het indrogen van
jonge gronden en de daarmee samenhangende processen is voor de jonge Dollardpolders o.a. door HISSINK (1935) bestudeerd. Het pas afgezette slik wordt gekenmerkt
door een hoog watergehalte (A-cijfer) en een daarmee samenhangend laag volumegewicht. Het watergehalte hangt van de gehalten van lutum en humus af. De hoge
A-cijfers en lagevolumegewichten van het kwelderslik, duiden volgens HISSINK aan,
dat het verse Dollaidslib een zeer losse, vlokkige, min of meei sponsachtige structuur
heeft, Veroorzaakt door de uitvlokkende werking van het zeewater op de kleideeltjes.
Het eerste bodemvormingsproces, dat de nog waterrijke massa ondergaat is een
irreversibel verlies aan water, hetgeen betekent, dat de A-cijfers dalen en de volumegewichten stijgen. Dit indrogingsproces begint in de bovenste lagen en vangt reeds in
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de kwelderperiode aan. Het indrogen van de diepere lagen vordert betrekkelijk langzaam; het water verdwijnt vooral door afbraak van organische stof en door verdamping via de begroeiing. Ook het uitdrogen van de grond in abnormaal droge zomers
is van belang. In verband met het rijpingsproces wordt hier verder verwezen naar
ZUUR (1932), DOMINGO (1951), SMITS (1953) en ZONNEVELD (1960).
ZONNEVELD (1960) heeft voor verschillende rijpingsstadia van gronden in de Brabantse Biesbosch en voor enkele profielen, resp. in de kwelder (Dollard), Reiderwolderpolder en Finsterwolderpolder de gemiddelde verhoudingen van de gehalten aan
organische stof en afslibbare delen bestudeerd. Hij kwam tot de conclusie, dat de
afbraak van de organische stof een begeleidend verschijnsel is van het rijpingsproces.
Bij vergelijking met het verloop van het organische-stofgehalte in zoute gebieden
blijkt, dat daar in het beginstadium veel minder organische stof aanwezig is. Het
eindstadium is geheel vergelijkbaar met dat in de Biesbosch. Het verschijnsel van de

FIG. 48 Verband tussen het volumegewicht en de diepte beneden maaiveld bij zware kleiprofielen
in de verschillende polders,naar gegevens van HISSINK (1935)
volumegewicht
volume weight

1-5 -,

1diepte

depth

100 cm

1
2
3
4
5

Kwelder/Foreland
Carel Coenraadpolder
Reiderwolderpolder
Finsterwolderpolder
Oostwolderpolder

6
7
8
9
10

Polder Nieuwland
Polder Oud-Nieuwland
Polder Oudland
Polder Simson
Nonnegaatsterpolder

FIG 48 Relationbetweenthe bulk density and the depth belowsurface in clayprofiles in different
polders,after data of HISSINK (1935)
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humusafbraak in dezoutegebieden isdusveelminderbelangrijk dan in dezoete.Uit
berekeningen blijkt, dat ongeveer 1/6 van het totale waterverlies bij de overgang van
kwelder naar polder wordt veroorzaakt door afbraak van organische stof.
De indrogingsprocessen hebben tot gevolg, dat de grond, in het bijzonder zware
klei,sterk scheurt.Hetprofiel wordt toegankelijk voorlucht,waardoor oxydatie (o.a.
van organische stof en vorming van roest) en microbiologische processen kunnen
optreden. Daarnaast wordt het profiel doorlatend voor water, wat uitloging van
zouten(dalingvanB-enC-cijfers) totgevolgheeft. Tengevolgevan aldezeprocessen
stijgt uiteindelijk het volumegewicht en neemt het volume af, of zoals HISSINK het
uitdrukt: 'de grond klinkt in'. Over het vraagstuk van de inklinking verwijzen we
verdernaar SMITS(1953)enZONNEVELD(1960).Fig.48geeft eenbeeldvandeafneming
vanhetvolumegewichtmetdedieptevanenkelezwarekleiprofielenindiversepolders.
Hieruit blijken delagevolumegewichten van dekwelder, deietshogere cijfers van de
toen 6jaar oude Carel Coenraadpolder en de aanmerkelijk hogere cijfers van de
andere polders. Alhoewel het verband tussen ouderdom en stijging van het volumegewicht niethelemaal regelmatig is,kan globaal worden opgemerkt, dat hetvolumegewicht van boven- en ondergrond stijgt met toenemendeouderdom van de polder.
De polder Simson en deNonnegaatsterpolder wijken het sterkst af, vooral in de ondergrond. Het isechter bekend, dat deze polders een aanmerkelijk minder goede afwateringhebbenenbijdekarteringisgebleken,datvooralinde Nonnegaatsterpolder
eninminderemateindepolder Simsonveelprofielen voorkomen, waarvandeondergrond nog niet gerijpt is.
Of uiteindelijk devolumegewichten van dejongste polders die van de oudste volledigzullenbenaderen,dientnadertewordenonderzocht.Hetisnamelijk nietgezegd,
datdeafzetting vanhetDollardslibvandeoudstepoldershelemaaldezelfdeisgeweest
als die van de jongste polders en de huidige kwelder; de milieu-omstandigheden
hebben zich immersin deloop derjaren gewijzigd, ten gevolgevan de steeds verdergaandeinperking van de Dollard.
Devorming van verticale scheuren heeft tot gevolggehad, dat in zware kleiprofielen
prismatischestructurenzijnontstaan.Aanvankelijk wordendezealleeninhetbovenste
deelvan het profiel aangetroffen, maar de geleidelijk dieper gaande scheuren hebben
ook geleid tot een prismatische structuurvorming in de ondergrond. Bij enigszinsgelaagde profielen zijn de gevormde prisma's gesegmenteerd, vooral ter plaatse van de
soms zeer dunne, zandige laagjes. De gesegmenteerde prisma's treft men het meest
in de allerjongste polders aan.
Bijhet ouderwordenvandegrond entengevolgevan degrondbewerking verbrokkelt de bovengrond en verdwijnen de scheuren in de bovenste lagen. Ten slotte kan
de grondbewerking zelfs tot gevolg hebben, dat op een diepte van ongeveer 15 tot
20cm onder maaiveld een ploegzool ontstaat.
Het hierboven beschreven beeld van een verbrokkelende bovenlaag met daarin of
vlak eronder een al dan niet duidelijke ploegzool en een min of meer gescheurde
ondergrond wordtvrijwelbijallezwareprofielen van deverschillende Dollardpolders
teruggevonden. Destructuur endediktevan deverbrokkelendebovenlaaglooptvoor
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de opeenvolgende polders uiteen, evenals het aantal en de grootte van de scheuren in
de ondergrond.
Zowel in de oudste als in de jongste polders bestaat de bovengrond uit kluiten en
kluitjes, die in het gunstigste gevalzacht en afgerond, maar in de meeste gevallen min
of meer hard en dan veelal scherphoekig zijn. In verband met het voorkomen van
deze min of meer scherphoekige structuurelementen wordt niet van verkruimeling
gesproken, maar van verbrokkeling. Deze term werd ook door HISSINK (1935) en
ZUUR (1932) gebruikt.
De harde kluiten en kluitjes nemen niet gemakkelijk water op; het water verdwijnt
aanvankelijk door de bouwvoor naar beneden, waar het op een eventueel aanwezige
ploegzool of op een minder goed doorlatende laag stagneert. Hierdoor wordt de
bouwvoor spoedig verzadigd met water; de kluiten en kluitjes gaan dan water opnemen, en zwellen, waardoor een 'kleverige' massa ontstaat. De enigszins kruimelige
structuur is in staat meer water op te nemen en dit geleidelijk af te staan aan de in
de regel beter doorlatende ondergrond. Op een dergelijke grond bestaat dan ook
minder kans op het ontstaan van een 'kleverige' bovenlaag. Het vroeger zijn in het
voorjaar en de gemakkelijker grondbewerking van de gronden van dejongste polders
in vergelijking met die van de oudste, zijn algemeen bekend.
De structuur van de bouwvoor is behalve van de hier beschreven omstandigheden
ook nog afhankelijk van de menselijke invloed. De vroegere bekleiingen en de bekalkingen in de oudste polders hebben veelal de van nature minder gunstige structuur
aanmerkelijk verbeterd.
De dikte van de verbrokkelende laag wisselt in de opeenvolgende polders. In de
regel is deze laag in dejongste polders het dunst, nl. 20 a 25cm; in de oudste polders
is de laag ca. 35 cm dik. De verbrokkelende laag wordt blijkbaar op den duur iets
dikker, ten gevolge van grondbewerking, vorstwerking, activiteit van de bodemfauna, beworteling, enz. Een eventuele ploegzool zit bij de oudste polders in de verbrokkelende laag; bij dejongste er vlak onder.
Er bestaat een zeker verband tussen de dikte van de verbrokkelende laag en de
diepte van de homogenisatie (HOEKSEMA, 1953). In de oudste polders kan slechts van
een matige homogenisatie worden gesproken. De diepte ervan gaat tot ca. 35 cm en
komt dus overeen met dediktevan deverbrokkelende laag.Degronden van dejongste
polders vertonen nagenoeg geen homogenisatie; onmiddellijk onder de dunne verbrokkelende laag kan men reeds zeer dunne zavelige bandjes en roest aantrefTen. In
verband met dematige homogenisatie van degronden van de oudste polders moet nog
worden gewezen op het feit, dat deze gronden lange tijd in gras hebben gelegen. Vanwege de vroegere slechte ontwatering is de homogenisatie in de graslandperiode niet
verder voortgeschreden dan ca. 30 cm.
Bijhetouderwordenvandepolderneemthetaantal endegroottevan descheuren af.
Indeloopvandetijd raken ze gevuld met materiaalvan debovengrond. In de allerjongstepolder,deCarelCoenraadpolder,wordenophetogenblikopeendieptevan35-85cm
scheurenaangetroffen, die maximaal 2 cm breed zijn. Dieper in het profiel waar de
grond ook vochtiger wordt, neemt het aantal en de groottevan descheuren sterk af.
Descheurvormmgisduidelijk minder, wanneer het profiel enigegelaagdheid vertoont.
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In iedere eerder bedijkte polder wordt de diepte, waarop de scheuren beginnen
groter. De diepte, waarop de scheuren eindigen, varieert in de meeste polders weinig.
De maximale breedte van de scheuren neemt eveneens geleidelijk af. Zo zijn bijvoorbeeld scheuren in een zwaar kleiprofiel van de Oostwolderpolder op een diepte van
50-80 cm aangetroffen met een maximale breedte van nog geen halve cm. Vanzelfsprekend komen van het hier beschreven beeld afwijkingen voor, die o.a. verband
houden met een minder goede ontwatering van depercelen en andere minder gunstige
omstandigheden.
De profielen met een zavelige ondergrond, die vooral in de oudste polders voorkomen, vertonen - in tegenstelling tot de hierboven besprokene - geen scheuren en
ook geen daarmee samengaande prismatische structuurvorming. Het is bekend, dat
zavel bij rijping nagenoeg niet scheurt.
De gronden, dietot in de bovengrond zavelig zijn, geven een totaal ander structuurbeeld te zien. Vanzelfsprekend vertonen deze in de ondergrond geen scheuren en de
structuur van de bovengrond is kruimelig, althans onder gunstige omstandigheden.
Bij ongunstig weer is bij deze gronden slempgevaar aanwezig.
De grofzandige overslaggronden zijn, evenals de gebroken gronden van het randgebied, slempgevoelig bij nat weer en drogen korstvormig op.

3.5 De gehalten aan stikstof, fosfaat en kali van de Dollardklei
De oudere onderzoekers hebben zich ook beziggehouden met het onderzoek naar de
gehalten van de voornaamste plantenvoedende stoffen van de opeenvolgende polders.
De gronden van de jongste en enkele aangrenzende oudere polders ontvangen nog
nagenoeg geen kali- en fosfaatbemestingen. De N-bemestingen nemen geleidelijk toe,
naarmate de polders langer bedijkt zijn. In verband hiermede is het interessant na te
gaan hoe het staat met de voorraad aan plantenvoedende stoffen in de genoemde
polders. Het blijkt, dat de verschillen voor de zware profielen gering zijn. De verschillen zijn voor de lichtere gronden van de Johannes Kerkhovenpolder aanmerkelijk
groter.
De resultaten van de oudere onderzoekers zullen tezamen met enkele eigen waarnemingen in het kort worden besproken.

3.5.1 Het stikstofgehalte van de Dollardklei
We moeten hier volstaan met een bespreking van deresultaten van het onderzoek van
HISSINK (1935) en MASCHHAUPT (1956), d.w.z. van dejongste en enkele aangrenzende
oudere polders. In tabel 8worden de stikstofgehalten, resp.in procenten van de droge
grond en in procenten van de organische stof weergegeven.
Blijkens deze gegevens worden de gronden van de genoemde polders gekenmerkt
dooreengelijkmatigheid inhunstikstofgehalten. Het stikstofgehalte (in procenten van
de grond) bedraagt in debovengrondvandekwelderendetoen6jaar oudeCarelCoenraadpolder (bepalingen van HISSINK) nagenoeg 0,30%. Op enkele kleine schomme95

lingen nadaalt dit gehalte methetouder worden vandepolder, maar stijgt nade
polder Oud-Nieuwland weeraanmerkelijk enbedraagtvoor deNonnegaatsterpolder
zelfs 0,37%. Inverband metdeze hogere gehalten moet zeer zeker weer wordengewezenophetfeit, datdeoudepolderslangetijd ingrashebbengelegen.
Dat hetstikstofgehalte parallel loopt methethumusgehalte vandegrond, blijkt
ook duidelijk uit devrijwel constante verhouding tussen de stikstofgehalten, resp.
uitgedrukt inprocenten van dedrogegrond eninprocentenvandeorganischestof.
Voordebovengrondvandekwelderendedestijds 6jaar oudeCarelCoenraadpolder
bedraagt ditgemiddeld 5,4. Ditlagere getal moet worden toegeschreven aande nog
nietvolledigerijping,waarmeeeenminder sterkeafbraak vandeorganischestofverband houdt. Voor deNonnegaatsterpolder, waarvan bekend is,dathijminder goed
gerijpt is,stijgt hetcijfer totietsbovenzes.
Dat met afnemende ouderdom van depolder destikstofbemestingen voor alle gewassen geleidelijk iets geringer worden, kanmoeilijk worden verklaard uitdedoor
HISSINKen MASCHHAUPTgevondencijfers. Hetisbekend,dat degroottevan deinde
grond aanwezige stikstofvoorraad niets zegt omtrent hetvermogen vandegrondin
destikstof-behoefte van de gewassentevoorzien.
TABEL8 N-gehalten vanverschillende polders (Dollardklei 50-70a 75% afslibbaar) naar gegevens
van HISSINK (1935)en MASCHHAUPT (1956)

gehaltenvan afzonderlijke
profielen naar HISSINK

jaarvan
bedijking
yearof
embankment

1626
1665
1701
1769
1819
1862
1874
1925

contents ofseparate
profiles, a fter HISSINK

polder
Nonnegaatsterpolder
Polder Simson
Oudland
Oud-Nieuwland
Nieuwland
Oostwolderpolder
Finsterwolderpolder
Reiderwolderpolder I
Reiderwolderpolder II
Carel Coenraadpolder
kv/elder/foreland

gemiddelde gehalten van
verschillende afzonderlijke
monsters naar MASCHHAUPT
meancontentsofdifferent
samples,,after MASCHHAUPT

0-20 cm

20-40 cm

0-20 icm

20-40 cm

1

2

1

2

1

2

1

2

0,365
0,285
0,221
0,217
0,226
0,241
0,228
0,231

6,1
6,0
6,2
6,1
6,2
6,3
6,7
6,6

0,256
0,140
0,205
0,167
0,170
0,169
0,186
0,193

6,1
5,6
6,2
6,1
6,5
6,5
6,6
6,7

0,241
0,236
0,216
0,220
0,216
0,213

6,7
6,5
7,0
7,0
6,8
7,0

0,194
0,190
0,179
0,170
0,182
0,181

6,3
7,4
7,2
7,4
7,2
7,8

0,292
0,294

5,5
5,4

0,211
0,215

5,6
5,7

1 = N inperc.vandedroge grond/N inperc. ofovendry soil
2 = Ninperc.vandeorganische stof/iV inperc. of theorganic matter
TABLE 8 N-contentsofdifferentpolders(Dollard-clay50-70a75% < 16mu), after data O/HISSINK
(1935) andMASCHHAUPT (1956)
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3.5.2 Het fosfaatgehalte vande Dollardklei
Gegevens van HISSINK (1935) en MASCHHAUPT (1956) zullen hier worden besproken.
Tabel 9 geeft van enkele polders de gehalten aan totaal P2O5 in procenten van de
droge grond en aan P2O5in mg per 100g droge grond, oplosbaar in 1 % citroenzuur.
Afgezien van kleine schommelingen blijkt zowel uit de cijfers van HISSINK als uit die
van MASCHHAUPT, dat met toenemende ouderdom van de polders de fosfaatgehalten
geleidelijk iets dalen. De polder Simsonen de Nonnegaatsterpolder maken hierop een
uitzondering, althans wat de bovenste laag (0-20 cm) betreft. De cijfers liggen even
hoog als en zelfs hoger dan die van de allerjongste polders.
De stijging van defosfaatgehalten van debeide oudstepolders staat volgens HISSINK
mogelijk in verband met het hogere humusgehalte. Ook MASCHHAUPT wijst op een
zekere parallelliteit van het fosfaatgehalte met het humusgehalte en ook op de verplaatsing van fosfaat in wortels en stoppelresten van diepere naar hogere grondlagen.
Delagerefosfaatcijfers in de ondergrond zouden, aldus MASCHHAUPT, in verband met
deze verplaatsing kunnen worden verklaard.
Bij de beoordeling van de hogere fosfaatgehalten in de bovengrond moet ook
worden gedacht aan de fosfaatbemestingen. De gronden van de oudste polders ontvangen al fosfaatmeststoffen; dit is in de jongste polders nog vrijwel niet het geval.
Zodoende zijn alleen de gronden van dejongste polders ten aanzien van de fosfaatcijfers met elkaar vergelijkbaar.
In verband met de afnemende fosfaatgehalten van dejongste polders met het ouder
worden van de polders hebben HISSINK en MASCHHAUPT berekeningen uitgevoerd
P-citroen,bouwvoor
P-citric acid, tilth

FIG. 49 Verband tussen het P-citroencijfer en slibgehalte van de
bovengrond in de Johannes Kerkhovenpolder
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FIG. 49 Relation between the Pcitric-acidfigure(mg P2O5 in 100g
airdrysoilsolubleinal% citricacid
solution) and the percentage < 16
micron inthe topsoilof theJohannes
Kerkhovenpolder

overdefosfaat-onttrekking aandegronddoordediverseoogstenendevermindering
van het P205-kapitaalvan depoldersin deloopvan detijd. Bijhun berekeningzijn
zij er van uitgegaan, dat het oorspronkelijk fosfaatgehalte van alle opeenvolgende
Dollardpolders even hoog isgeweest als dat van dekwelder. Wij beschikken over te
weiniggegevens om dejuistheid van dezeveronderstelling tetoetsen.
Hetverbandtussendefosfaatgehalten endezwaartevandegrondisvoordezware
Dollardpolders moeilijk na te gaan, aangezien de daarin voorkomende profielen te
weinig variatie vertonen in slibgehalte. In de door ons verzamelde gegevens van de
Johannes Kerkhovenpolder is een duidelijk verband gevonden tussen het P-citroencijfer endezwaartevandegrond(fig.49). Methetlichterwordenvandegrondneemt
het P-citroencijfer geleidelijk af om bij 35%afslibbaar weer toe te nemen. Het oorspronkelijkfosfaatgehaltevandelichtstegrondenlag ongetwijfeldlager.Hetisbekend,
dat deze gronden zwaar worden bemestenwemogen aannemen, dat zetengevolge
hiervan hoge P-citroencijfers hebben verkregen. De zware kleiprofielen van de Johannes Kerkhovenpolder zijn, evenals die van de andere jonge polders, tot nu toe
niet fosfaatbehoeftig.
3.5.3 Het kaligehalte van de Dollardklei
In tabel 10worden van een aantal polders de gehalten gegeven aan totaal K2O en
aanK 2 0 oplosbaarin 0,1 n HC1 naargegevensvan MASCHHAUPT(1956)Tenaanzien.
van de gehalten aan totaal K2Okan worden opgemerkt, dat deze aanvankelijk met
TABEL 10 Gehalten aan totaal K a O en aan K2O oplosbaar in 0,1 n HC1(K-HC1), naar gegevens
van MASCHHAUPT(1956)

gehalten 1lan totaal K2O
contentsof totalK2O
jaar van
bedijking
year of
embankmem>

1665
1701
1769
1819
1862
1874

in %van de droge
!grond
in% ofovendry
soil
polder

Binnenland Nieuw-Beerta
Oud-Nieuwland
Nieuwland
Oosterwolderpolder
Finsterwolderpolder
Reiderwolderpolder I
Reiderwolderpolder II
Kwelder 1921 (huidige
Carel Coenraadpolder)

0-20 cm 20-40 cm

in perc. van CaC03
vrije grond
in perc. 1ofCaCOs
free soil
0-20cm

20-40 cm

K-HC1

2,46
2,54
2,85
2,82
2,86
2,52
2,28

2,59
2,33
2,86
3,00
2,41
2,25
1,85

2,46
2,58
3,32
3,01
3,10
2,80
2,54

2,59
2,41
3,01
3,25
2,67
2,53
2,08

0,034
0,034
0,041
0,044
0,055
0,060
0,045

2,54

2,53

2,80

2,79

0,096

TABLE 10 ContentsoftotalK%0andofKzO solublein 0,1 nHCl (K-HCl) afterdata0/MASCHHAUPT
(1956)
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FIG. 50 Verband tussen het
kali-gehalte en slibgehalte van
de bovengrond in de Johannes
Kerkhovenpolder
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FIG. 50 Relation between the
K-content(gKzOsoluble*in0.1n
HCl) and the percentage < 16
micron in the topsoil of the Johannes Kerkhovenpolder

FIG. 51 Verband tussen kali-gehalte en fractie > 90mu van de bovengrond in de Johannes Kerkhovenpolder
K20g oplosbaarin0.1 nHCl
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FIG. 51 Relationbetween theK-content (gK?,0solublein0.1 nHCl) andthepercentage> 90micron
inthe topsoilof theJohannes Kerkhovenpolder
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afnemende ouderdomvande polderstijgen.DeReiderwolderpolderI en de nogjongere
polders vertonen echter cijfers, die duidelijk lager liggen dan de voorgaande, ook bij
omrekening op CaCCh vrije grond. Waarschijnlijkzijndezelagerecijfersteverklaren
alsgevolgvan het nognietvoldoendevrijkomen vandekaliuit onverweerde silicaten.
Uit de gegevens van MASCHHAUPT (1956) blijkt, dat dieper in het profiel de kaligehalten over het algemeen afnemen. Veelal blijkt de laag van 40-70 cm een minimum
gehalte aan kali te bevatten. De diepere lagen bevatten dan weer meer kali; echter
op enige uitzonderingen na, zoals in de oudste polders waar Eemsklei of venige klei
in de ondergrond voorkomt. Met betrekking tot de afnemende kaligehalten in de
ondergrond wijzen zowel HISSINK als MASCHHAUPT weer op de betekenis van de verplaatsing van kali door wortels en stoppels van beneden naar boven.
Of het oorspronkelijk kaligehalte van alle opeenvolgende polders even hoog is geweest, is ook hier weer moeilijk aan te tonen. Over de onttrekking van kali aan het
profiel kan zodoende weinig met zekerheid worden gezegd.
Het is bekend, dat bij kleigronden ook het kaligehalte nauw verband houdt met
de zwaarte van de grond. Voor de gronden van de Johannes Kerkhovenpolder is dit
uitgebeeld in een tweetal grafieken (resp. fig. 50 en 51). In de praktijk worden alleen
de lichtere gronden van de Johannes Kerkhovenpolder met kali bemest.

4

ANTHROPOGENE MODIFICATIES

Tot de anthropogene modificaties rekenen we de veranderingen, die de oorspronkelijke profielbouw van bepaalde gronden onder invloed van de mens heeft ondergaan.
In de volgende hoofdstukken wordt dieper ingegaan op het ontstaan en de eigenschappen van de sterk door de mens be'invloedegronden. De verschillende modificaties zullen hier dan ook slechts in het kort worden opgesomd.

4.1 Het 'Schiereiland' van Winschoten en andere pleistocene opduikingen
Voor vele gronden van het 'Schiereiland' en andere opduikingen is de invloed van de
mens van grote betekenis geweest voor de bodemkundige opbouw. Het in deze gebieden oorspronkelijk aanwezige veen is tot op een bepaalde diepte afgegraven en
ontgonnen tot bouwland. Deze ontginningen kunnen in verband met de tijd waarin
en de wijze waarop zewerden ontgonnen, worden onderverdeeld in oudere en jongere
veenontginningsveen- en veenontginningszandgronden.
Naast de oudere en jongere ontginningsgronden zijn hier en daar ook veel zandgronden met oerbanken en veengronden met spalterveenlagen en/of oerbanken in de
jaren voor de tweede wereldoorlog en daarna verbeterd door verwijdering of verwisseling van lagen. Vaak gingen deze herontginningen gepaard met egalisatie.
Verder zijn vooral voor commerciele doeleinden bepaalde percelen, vaak met
zandkoppen, af- of uitgegraven. Soms zijn de ontstane zandgaten weer opgevuld met
ander materiaal.
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Ten slotte komen hier en daar langs kanalen stortplaatsen voor van bagger- en
ander materiaal.
4.2 Het Dollardkleigebied
De op het 'Schiereiland' voorkomende modificaties worden ook nog aangetroffen in
hetrandgebied,zoalsplaatselijkeverveningenondereendunkleidek,herontginningen,
egalisaties, zanduitgravingen, winningvanmoerasijzererts, enz.
In hetrandgebied enindeaangrenzende polders zijn invroegerjaren velegronden
bekleid.Depercelenwaaruitveelwoelkleiwerd gewonnenendieworden gekenmerkt
door hetvoorkomenvanzogenaamdeklei-ofwoelgaten,wordenvooralinhetgebied
ten noorden van Nieuw Scheemda en Nieuwolda aangetroffen.
Afgetichelde percelen komenvrijwel alleenindeoudstepoldersvoor. Stortplaatsen
langs kanalen worden eveneens in het randgebied en de oudste polders gevonden.
Afgegraven delen (ten behoeve vandijkenbouw) naast opgespoten en anderszins opgehoogde gronden in complexe Jigging worden o.a. langs de Westerwoldse A ten
noorden enten zuiden van Nieuwe Schans aangetroffen.
5 DE BODEMKUNDIGE INDELING

Degrondenvandeverschillendelandschappen ensublandschappen worden opgrond
van de hierboven besproken eigenschappen ingedeeld in bodemeenheden. Deze eenheden kunnen nogverder worden onderverdeeld. Het aantal te onderscheiden eenhedenendeverdere onderverdelinghangtzeernauwsamenmetdeschaalvande kaart.
In verband met de gebruikte schaal (1 : 25000) moest het aantal onderscheidingen
voor het 'Schiereiland' en het Dollard-randgebied, waar de verschillen in bodemgesteldheidzeergrootzijn,wordenbeperkt.Dewijzewaaropdediversegrondenworden
ingedeeld, is dan ook verschillend voor de desbetreffende landschappen en sublandschappen. De verschillende indelingsprincipes zullen in het kort worden behandeld.
5.1 Het 'Schiereiland' van Winschoten en andere pleistocene opduikingen
Inverbandmetdeaardvanhetmateriaalkunnenzand-,leem-enveengrondenworden
onderscheiden. Bij deonderverdeling van dezandgronden in bodemeenheden zijn de
volgende factoren in acht genomen:
a dehoogteligging vanhet profiel ten opzichtevan het grondwater endeomgeving
b het humusgehalte van de bovengrond
c de dikte van het humushoudende dek
d het slibgehalte van de bovengrond
e deleemhoudendheid van boven- en ondergrond.
Alhoewel de leemgronden (keileem) sterk wisselen in profielbouw en hoogteligging
zijn deze gronden, in hoofdzaak om kaarttechnische redenen, in slechts een eenheid
ondergebracht.
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De veengronden zijn onderscheiden naar:
a het slibgehaltevan de bovengrond
b het gehalte aan ijzer van boven- en ondergrond
c dewijze van afgraving van het veen en de ontginning.
De verdere onderverdeling van de verschillende eenheden berust op het op een bepaalde diepte voorkomen van 'afwijkende' lagen. Bij de zandgronden kunnen deze
bestaanuitkeileem, somsuitveen;bijdeleemgronden uitzand enbij deveengronden
uit zand, keileem, meerbodem enz. In verband met het zeer grillig voorkomen van
de 'afwijkende' lagen, vooral ten aanzienvan verbreiding en diepteligging, moest het
aantal onderscheidingen voor het 'Schiereiland' sterk worden beperkt.
De sterk door demensbeiinvloedegronden, zoalsherontgonnen, gee'galiseerde,gezakte percelen e.d. zijn niet onderverdeeld.
5.2 Het Dollard-randgebied
In hetrandgebied worden dedunne kleidekken opveen enplaatselijk opzand onderscheiden naar:
a dehoogteliggingvan het profiel ten opzichte van het grondwater en de omgeving
b het humusgehalte van de bovengrond
c het slibgehalte van de bovengrond
d het gehalte aan ijzer in boven- en ondergrond
e dedikte, structuur, (knikkig of rodoornig karakter) en kleur van het kleidek
/ het voorkomen van kattekleivlekken onder debouwvoor in humeuzekleilagen.
In het boezemgebied van de Westerwoldse A onder Wedde worden gronden aangetroffen, dieten aanzienvanzwaarte,kleidikte,kalkgehalte,enz.overeenkomen met
andere gronden in het randgebied. De eerste gronden komen in ongunstige perioden
onder water te staan, delaatste niet. Met behulp van de factor hoogteligging zijn de
gronden van het boezemgebied apart te onderscheiden.
De verdere onderverdeling geschiedt naar het voorkomen van leem-, zand-, meerbodemlagen, enz.in de ondergrond en verder naar het al dan niet aanwezigzijn van
een overslagdek. In verband met de grilligheid van de opbouw van de bodem en de
schaal van dekaart moest het aantal onderscheidingen worden beperkt.
Ook hier zijn deherontgonnen en geegaliseerde percelen enz.niet nader onderverdeeld.
5.3 De oudste Dollardpolders
De onderverdeling van de oudstepolders berust op:
a dezwaartevanboven-enondergrond endediepten,waaropdevariatiesinzwaarte
optreden
b het koolzure-kalkgehalte van boven- en ondergrond en de diepten, waarop de
variaties in kalkgehalte optreden
c de structuur van boven- en ondergrond
d het voorkomen van kattekleivlekken, veen en/of venigelagen.
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Het in deondergrond optreden van Eemsklei,veen,zand en/of keileem,enz.leidt tot
verdere onderverdeling van de bodemeenheden. Ook de plaatselijke overslagdekken
op de verschillende eenheden maken een verdere onderverdeling mogelijk. Voor de
oudste polders zijn deze onderscheidingen op een bevredigende wijze en vrij nauwkeurig op een kaart, schaal 1:25000, weer te geven.
De afgetichelde percelen en andere anthropogenemodificatiesevenals de complex
gelegen gronden zijn niet verder onderverdeeld.
5.4 Dejongste Dollardpolders
Ook dejongste polders zijn onderverdeeld naar:
a dezwaartevanboven-enondergrond endediepten,waaropdevariatiesinzwaarte
optreden
b het koolzure-kalkgehalte van boven- en ondergrond en de diepten, waarop de
variatiesin kalkgehalte optreden
c de structuur van boven- en ondergrond
d het voorkomen van venige lagen al dan niet met kattekleivlekken (plaatselijk).
De verdere onderverdeling berust hier op het voorkomen van Eemsklei in de ondergrond, al dan niet tezamen met kattekleivlekken.
Het weergeven van degemaakte onderscheidingen leverde voor dejongste polders
vrijwel geen moeilijkheden op.
DecomplexgelegengrondenlangsdeWesterwoldseAzijnnietnaderonderverdeeld.
5.5 De belangrijkste indelingscriteria en degebruiktetermen
Verschillende van debovengenoemde factoren, die debasis vormen voor debodemkundige indeling, hangen vaak zeer nauw met elkaar samen. Zo blijkt bij de zandgrondenvanhet 'Schiereiland' hethumus-enslibgehaltevandebovengrond verband
tehouden met dehoogteliggingvanhetprofiel. Bij degrondenvanhet Dollard-randgebied hangen humus- en slibgehalte zeer nauw samen met de dikte van de kleilaag.
Een dikte van ca. 50cmvormt eenzeer belangrijke grens. Het koolzure-kalkgehalte
van hetzwarekleipakket van deoudste enjongste polders gaat in deregelzeer nauw
samen met de structuur, de rijkdom aan plantenvoedende stoffen, enz. De gehalten
aan humus, slib en koolzure kalk vormen dan ook de voornaamste criteria, waarop
de diverse gronden zijn ingedeeld.
Voor het humusgehalte zijn devolgende indeling en benamingen gebruikt:
humusarm
humeus
humusrijk
venig

0- 3%organische stof
3 - 8 %organische stof
8-15%organische stof
15-25%organische stof

De hierbij gekozen grenzen zijn vooral afgestemd op de verschillen, zoals ze in het
terrein voorkomen. Met betrekking tot dediktevan het humushoudende dek zijn de
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termenondiependiepgebruikt.Hierbijisinderegelvoor ondiepeenmaximaledikte
van 35cm aangehouden.
De zwaartevan de grond is uitgedrukt in het gehalte afslibbare delen (minerale
deeltjes < 16 mu). In verband met de vrijwel constante lutum-slibverhouding laat
het lutumgehalte zich gemakkelijk uit het slibgehalte afleiden. De volgende indeling
is gemaakt:
zeer zware klei
> 70% slib of > 50% lutum
zware klei
50-70%slib of 35-50% lutum
lichte klei
35-50%slib of 25-35% lutum
zware zavel
25-35% slib of 17-25% lutum
lichte zavel
18-25%slib of 12-17%lutum
zeer lichte zavel
12-18%slib of 8-12% lutum
uiterst lichte zavel < 12% slib of < 8% lutum

De gebruikte termen zijn in hoofdzaak aan depraktijk ontleend. De meestegrenzen
van deze indeling blijken landbouwkundig belangrijk te zijn (ziehoofdstuk 10).
Nietallegrondenzijntenaanzienvandezwaarteopdezelfdewijzeteonderscheiden.
Bij de keileemgronden, die over het algemeen een slibgehalte van meer dan 40%
hebben, is de term grofzandig voor die gronden gebruikt, waarvan het profiel uit
grofzandig - soms grindrijk - materiaal bestaat, dat in nesten of in bepaalde lagen
voorkomt. De termen lemigenleemhoudend zijn bij bepaalde zandgronden - veelal
uit keizand opgebouwd - gebezigd. Bij dezegronden wisselen dezwaarte van debovengrond en de verdere profielbouw op korte afstand sterk. Het slibgehalte varieert
hier van 10tot 40%. De zandgronden, die met Dollardslib zijn overdekt, zijn nader
onderscheiden met behulp van de termen slibhoudend (10 a 20% afslibbaar), resp.
sterkslibhoudendof 'zandscheuterig' (20a 50%afslibbaar). Ook de overslibde veengronden zijn met de term slibhoudend onderscheiden. De variatie in slibgehalte bedraagtdan 10a40%.
Met het kalkgehalte van degrond is steeds het gehalte aan koolzure kalk bedoeld.
Voor zware kleizijn devolgende indeling en benamingen aangehouden:
kalkarm
kalkhoudend
kalkrijk
zeer kalkrijk

0- 1%vrije CaCOs
1- 4% vrije CaCOs
4 - 8 %vrije CaCOa
8-12%vrije CaC0 3

De gekozen grenzen zijn vooral op de landbouwkundige mogelijkheden afgestemd.
Zware klei met minder dan 1 % koolzure kalk heeft een minder goede structuur en
blijkt indepraktijk kalkbehoeftig tezijn. Ookdegrenzen van4en8%blijken vooral
ten aanzienvan degewassenteelt belangrijk tezijn, zoalsuit hoofdstuk 10zal blijken.
5.6 De legenda
Op grond van het voorgaande is dein hoofdstuk VI te bespreken legenda opgesteld.
Erisgetracht vaniederlegendapunt eenzovolledigmogelijke omschrijving tegeven.
Dehierbij gebruiktebenamingen zijn, voor zovermogelijk, opdepraktijk afgestemd.
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VI BESCHRIJVING VAN DE B O D E M E E N H E D E N
EN DE B O D E M K A A R T
(bijlage 3)

1 'SCHIEREILAND' VAN WINSCHOTEN EN ANDERE PLEISTOCENEOPDUIKINGEN

1.1 Oudste ontginningen
Het grootstegedeeltevanhet 'Schiereiland' envandeanderepleistocene opduikingen
bestaat uit oude ontginningen. Dezebehoren tot deoudstevan het Dollardgebied en
omgeving. Men vindt ze op dehoogste delen, degarsten ofgaasten, dieuit keileemruggen en zandkoppen bestaan. DeNO-zw-gerichtekeileemruggenzijn hoofdzakelijk
uit zand, zandige leem enleem opgebouwd. In enkele gevallen wordt potklei binnen
1,20maangetroffen. Deafzonderlijk liggendezandkoppenbestaanuitzand, alhoewel
dieper in het profiel ook leem kan voorkomen.
BijdeuiterstzuidelijkerandvandeoostelijkeDollardboezemkomenopeentweetal
zandkoppen essen voor. Deze bestaan uit diepe, donker humeuze zandgronden. Zij
zijn eveneens tot de oudste ontginningen gerekend.
Ook in delageregedeeltentussen deruggen enkoppen en op deovergangnaarde
klei worden oude ontginningen aangetroffen. Over het algemeen bestaan deze lager
gelegen terreingedeelten uit veen, waarvan in deregelhet oorspronkelijk veenprofiel
niet meer geheel aanwezigis. Devenen tussen de koppen en ruggen werden reeds in
vroegerjaren naafturving tot zgn.bouwten ontgonnen. Deprofielenvandezebouwtegronden bestaan in de regel nog uit vast restveen, dat bij de verturving is blijven
zitten, met in de ondergrond zand, somsleem.
Opdeovergangnaar deDollardkleibevattendebouwtegronden in debovengrond
slib(slibhoudende ofzwarebouwtegronden).Dezandkoppen, dieindenabijheid van
of in het Dollard-randgebied zijn gelegen, kunnen plaatselijk eveneens een slibhoudende bovengrond hebben.
Even buiten het Dollard-randgebied worden in enkelekleinevlakjes naast delager
gelegenbouwtegronden moerasijzerertsgronden of rodolms aangetroffen. Deze grondenliggenin denabijheid vandevroegereriviertjes, dieuitdehoogveen-en dekzandgebieden afkomstig waren.Ze bevatten doorgaans enig slib in de bovengrond.
Nabij Wedde liggen enkele stuifduinen, de zgn. Wedderbergen. Zij liggen in het
gebied van de oudste ontginningen en zijn om deze reden hieronder gerangschikt.
Deonderscheidenbodemeenhedenwordenhieronderindevolgordevandelegenda
besproken.
1* Ondiep humusarme, kalkarme stuifzandgronden
* Tevens symbool op de bodemkaart (bijlage 3)
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2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ondiep humusarme tot humeuze, kalkarme zandgronden
Diep humeuze, kalkarme zandgronden (esgronden)
Ondiep humusarme tot humeuze, kalkarme, slibhoudende zandgronden
Ondiephumusarmetothumeuze,kalkarme,lemigeenleemhoudendezandgronden
Ondiep humusarme tot humeuze, kalkarme, leem- en grofzandhoudende leemgronden
Ondiep humusrijke, kalkarme zandgronden
Veengronden enveenontginningsveengronden (bouwtegronden)
Kalkarme, slibhoudende veen- en veenontginningsveengronden (zware bouwtegronden)
Kalkarme, slibhoudende moerasijzererts- en moerasijzerertsontginningsgronden.

1.1.1 Ondiep humusarme, kalkarmestuifzandgronden (1)*
Zij beslaan eenzeerkleine oppervlakte ten noorden van Weddeaan de Westerwoldse
A. Het hoogteverschil tussen dehoogste delenvan de stuifduinen en de omringende
lager gelegen gronden bedraagt 3a 4 m. De onderlinge hoogteverschillen tussen de
hogere en lagere delen van de duinen zijn eveneens belangrijk.
Het profiel vertoont vrijwel geen variatie. Het bestaat uit matigfijnzand, dat als
verstoven dekzand kan worden opgevat. Van bodemvorming is nog weinig waar te
nemen; het zand istot dieper dan 1,20 mbenedenmaaiveld egaalgeelgrijs vankleur.
Indeondergrond ofdiepereondergrond kanechterweleenoudprofiel (humuspodzol
in dekzand) aanwezig zijn. Plaatselijk komt veen en soms slibhoudend materiaal in
de ondergrond voor.
Profielbouw
0-12 cm geeltot geelbruin zand; humus ca. 2%; overgaand in
12-40 cm geelzand; humus ca. 1%; geleidelijk overgaand in
40->90 cm geel-geelgrijs zand; humus ca. 0,5%.

De bovengrond is schraal. Vanwege de zeer droge ligging is het stuifgevaar groot.
Door beplanting wordt het stuiven tegengegaan.
1.1.2 Ondiep humusarme tothumeuze, kalkarmezandgronden (2)
Deze gronden liggen in hoofdzaak als afzonderlijke koppen tussen de eenheden 7,8
en9.Mogelijk zijn zeer kleinekopjes pasna deverveningbloot gekomen. Ook opde
noghoger gelegen garsten komenzevoor,vooral opdeflanken.Zijvormen tezamen
met de eenheden 5en 6dehoogst gelegen gronden van het 'Schiereiland'. De onderlinge hoogteverschillen tussen deze zandgronden zijn soms nog belangrijk.
Het profiel bestaat bijna geheel uit dekzand. De ondergrond kan keileem (toevoeginga)bevatten,somsgrofzandig materiaal.Eenveenlaagvanenigedikteisplaatselijk
in het profiel aanwezig (toevoeging f). Hierop komen we in het volgende hoofdstuk
terug.
* Tevens symbool op de bodemkaart (bijlage 3)
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FIG. 52 Profiel van een ondiep
humusarme tot humeuze, kalkarme zandgrond; legenda-eenheid2
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FIG. 52 Profile of a shallowly
humus-poorto humous, non-calcareous sandsoil (unit 2)

De meeste profielen zijn humuspodzolen (fig. 52). Op enige diepte komen min of
meer verkitte, bruine banken voor, die bij de boeren als 'orreplaeten'bekendstaan.
Deze banken oefenen een storende invloed uit op de waterhuishouding. Bij herontginning worden zegebroken.
De bouwvoor varieert in dikte en is, afhankelijk van het humusgehalte, grijs tot
donkergrijs van kleur. Het gemiddelde humusgehalte bedraagt 4%. Op de hoogste
delenvandekoppenenruggenisdebouwvoorzeerdun,bevatdanvrijveelloodzand
en weinighumus.
Profielbouw
0-20 cm bouwvoor; donkergrijs; humus ca. 3%;overgaand in
20-32 cm grijs loodzand; humus ca. 2%; vrij scherp overgaand in
32-42 cm donkerbruin, verkit zand met kleine,ronde, lichterevlekken; humus ca. 5%; geleidelijk
overgaand in
42-50 cm bruin, verkit zand met kleine ronde, lichtbruine vlekken; humus ca. 2,5%; geleidelijk
overgaand in
50-65 cm vaal bruin zand met kleine, ronde vlekken; iets gelaagd; humus ca. 1%; geleidelijk
overgaand in
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65->90 cm

bruingeel tot geel zand met plaatselijk een lichtere vlek (oude wortelgang); gelaagd
(afwisselende laagjes van lemigen niet lemigzand); humus ca. 0,5%.

De gronden van deze eenheid zijn in droge zomers, voor zover geen keileem in de
ondergrond aanwezigis,vanwegehun hoge ligging entelagehumusgehalte droogtegevoelig. De gronden met keileem in de ondergrond blijven in het voorjaar lang nat.
Tochkunneninzeerdrogezomersook opdezelaatstegronden verdrogingsverschijnselen in de gewassen optreden.
TABEL 11 Grondmonsteranalyses van enkele lagen in een ondiep humusarme tot humeuze, kalkarme zandgrond
laag in
cm
20-32
32-42
42-50
65-90

i

humus

%

<2

2-16

16-50

50-90

90-150

> 150

pH (KC1)

2,2
4,7
2,2
0,4

1,5
2
1,5
2,5

2
0,5
1
0,5

0
1
0
0

10
9
6
4,5

49
47
36
44

37
41
55
48

3,5
3,4
3,7
4.5

(Profiel ten westen van het Scheemdermeer te Scheemda; bouwland)

TABLE 11 Mechanicalcomposition of somelayersof unit2

1.1.3 Diephumeuze, kalkarme zandgronden (esgronden; 3)
De esgronden beslaan gezamenlijk een oppervlakte van slechts enkele tientallen ha.
Zeliggen eventen noorden van het dorp Wedde.Degrootste esligt op eenvrij langgerekte rug, de kleinste op een nabijgelegen zandkopje. Beide essen liggen vrij hoog
ten opzichte van hun omgeving. Ze zijn in het midden het hoogst en lopen naar de
kanten toeflauwaf.
De essen zijn uit dekzand opgebouwd. Keileem wordt in de ondergrond niet aangetroffen. Onder het esdek, dat gemiddeld 40cmdik is,kan een oud profiel - ofrestantenervan- aanwezigzijn. Hetesdekisdonkervankleurenheeft eenhumusgehalte
dat gemiddeld 6%niet te boven gaat.
Profielbouw
0-20 cm bouwvoor; donkergrijs; humus ca. 5%; geleidelijk overgaand in
20-40 cm donkergrijs-zwart zand; humus ca. 6%; overgaand in
40-50 cm grijs-donkergrijs loodzand; humus ca. 2%; vrij scherp overgaand in
50-65cm roodbruin-donkerbruin zand; matigverkit-verkit; humus ca. 4%; overgaand in
65-85 cm geelbruin-lichtbruin zand; humus ca. 2%; geleidelijk overgaand in
> 85cm geel-geelbruin zand; humus ca. 1%.

Door hun hogeligging zijn deesgronden in droge zomers droogtegevoelig.
1.1.4 Ondiep humusarme tothumeuze, kalkarme,slibhoudende zandgronden (4)
Deze beslaan een kleine oppervlakte en worden in de regel aangetroffen als smalle
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stroken omzandkoppen en-ruggen, dieopdeovergangnaar het Dollard-randgebi d
zijn gelegen. Ook op deovergang naar dekeileemruggen komen zevoor en bevatten
dan meestal keileem in de ondergrond (toevoeging a). De mogelijkheid bestaat, dat
bij dezelaatste profielen het slibhoudend materiaal afkomstig isvan dekeile-m. Onderlinge hoogteverschillen vertonen de slibhoudende zandgronden niet. Ze liggen
lager dan de andere zandgronden.
Het profiel bestaat grotendeels uit dekzand, plaatselijk ook nog uit keizand. Ontbreekt de keileem in de ondergrond, dan ishet profiel onder de slibhoudende bouwvoor een humuspodzol met al dan niet verkitte horizonten. Plaatselijk komt in de
ondergrond een veenlaagvoor (zievolgend hoofdstuk).
Deslibhoudendebovengrondis20a40cmdikenmeestalbruingrijs tot donkergrijs.
Het slibgehalte ervan ligt beneden 25%en het humusgehalte beneden 8%.
Profielbouw
0-20 cm bouwvoor; donkergrijs; humus ca. 7%; afslibbaar ca. 2%; overgaand in
20-40 cm slibhoudend zand; donkergrijs; humus ca. 5%; afslibbaar ca. 15%; vrij scherp overgaand in
40-60 cm geel-geelgrijs zand; humus ca. 1%; overgaand in
> 60 cm geelgrijs zand; idem.
TABEL 12 Grondmonsteranalyses van enkele lagen in een ondiep humusarme tot humeuze, kalkarme, slibhoudende zandgrond
laagin
cm
0-20
25^10
40-60

humus
/o

<2

2-16

7,4
6,0
1,0

15
13
1

6
5
3

16-50
5
5
2,5

50-90

90-150

29
38
52

28
28
35

> 150
17
11
6,5

pH (KC1)
5,5
5,1
4,6

(Profiel ten westen van Heiligerlee; bouwland)

TABLE 12 Mechanicalcomposition ofsomelayersof unit4

Onder natte omstandigheden zijn de slibhoudende zandgronden, vooral de humusarme, iets slempig. Bij opdrogen worden zedikwijls hard, wat in het voorjaar bij de
opkomst van degewassen nadeligis.
1.1.5 Ondiep humusarme tothumeuze, kalkarme,lemige enleemhoudende zandgronden (5)
Het grootstegedeeltevan degarsten wordt door eenheid 5 ingenomen. Deze gronden
liggen hoog ten opzichte van hun omgeving. Binnen de eenheid zijn de onderlinge
verschillen in hoogteligging meestal zeer belangrijk, aangezien de gronden zowel op
dehoogste als op delaagste delenvan deruggen voorkomen.
Het profiel wisselt somssterk in opbouw. Meestalbestaat het uitlemigzand, soms
gedeeltelijk uit zandige leem en leem (fig. 53). Ook dekzand vormt vaak nog een
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FIG. 53 Profiel van een ondiep
humusarme tot humeuze, kalkarme, lemige en leemhoudende
zandgrond; legenda-eenheid5

/^I3*W^u"l!"T"y
t

Nj

FIG. 53 Profile of ashallowly
humus-poorto humous, non-calcareous loamysandtosandyclay
loamsoil (unit 5)
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onderdeel van het profiel. De bovengrond bevat doorgaans lemig zand tot zandige
leem, plaatselijk ook niet- tot zwak lemig dekzand. De ondergrond bestaat meestal
uit al dan niet leemhoudend, vrij grof zand en veelal gedeeltelijk uit leem. Blijft de
ondergrond zandig, dan is dit met detoevoeging caangeduid.
Het is niet uitgesloten, dat de laagste gedeelten van de garsten overslibd zijn met
Dollardslib.Dezeoverslibdegronden zijn inderegel,wanneer deverdere profielbouw
daartoe geen aanleiding gaf, niet apart onderscheiden of tot eenheid 4gerekend.
Debovengrondishumeusenmeestalgrijstotdonkergrijs vankleur.Deondergrond
isgrauwgrijs enbevat roestvlekken. Dezezijn indeleemlagen oranje enindezandige
lagen bruin van kleur.
De variatie in het gehalte afslibbaar van de bovengrond is groot, nl. 10tot 40%.
Het gemiddelde slibgehalte ligt bij ca. 20%. Het humusgehalte van de bouwvoor is
meestal lager dan 10%.
Profielbouw
0-20 cm bouwvoor; bruingrijs-donkergrijs; humus ca. 6%; afslibbaar ca. 25%; overgaand in
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20-50 cm zandige leem; donkergrijs-grijs; humus ca. 1,5%; afslibbaar ca. 60%; overgaand in
50->90 cm zware leem; iets gelaagd (afwisselende laagjes en lagen van grofzandhoudende en zware
leem); humus ca. 1%; oranjebruine en lichtbruine roest, resp. in grofzandhoudende en
zware leem.
TABEL 13 Grondmonsteranalyses van enkele lagen in een ondiep humusarme tot humeuze, kalkarme, lemigeen leemhoudende zandgrond
aag in
cm

humus

%

<:

2-16

16-50

0-15
25-50

5,7
1,4

18
48

8
16

9,5
6

50-110 110-150
26
14

17
8

> 150
21,5
8

pH (KC1)
4,8
3,9

(Profiel bij Eekamp; gemeente Midwolda; bouwland)

TABLE 13 Mechanicalcomposition of somelayersof unit5

Vanwegehet sterk lemigekarakter, vooralindeondergrond, zijn demeeste profielen
slecht doorlatend. Ook de bewerking is moeilijk, in het bijzonder bij een zware bovengrond. Een groot deelvan eenheid 5ligt dan ook ingras.
1.1.6 Ondiep humusarme tot humeuze, kalkarme, leem-engrofzandhoudende leemgronden (6)
Deze gronden liggen in betrekkelijk kleine oppervlakten op enkele garsten temidden
vaneenheid 5. Metbetrekkingtot dehoogteliggingkannaar hetvoorgaandeworden
verwezen.
Het profiel bestaat vrijwel geheeluit keileem.Dezeismeestalopgebouwd uit grofzandhoudende leem- en zware leemlagen, die in de regel kalkloos zijn. Een enkele
maal is kalk gevonden en in een gevalzelfs kalkconcreties. Vaak wordt in de ondergrond binnen 1,20 mpotklei aangetroffen. Deze kleiiseveneens kalkarm, maar kan
op een bepaalde diepte vrije koolzure kalk bevatten. In een enkel profiel komen in
de potklei gelekattekleivlekken voor. Dezeisdan sterk zuur.
De gronden van deze eenheid hebben een humeuze, donkergrijze bovengrond; de
ondergrond isgrauwgrijs. Degrofzandhoudende leemlagenzijn grijs met opvallende,
oranje gekleurde roestvlekken en roestaders. De tussen de grofzandhoudende lagen
voorkomende zware leem is donkerder en bevat alleen in spleten en langs oude
wortelgangen oranje tot bruine roest.
De zwaarte van de bouwvoor loopt sterk uiteen, evenals soms het humusgehalte
ervan. Het afslibbare gehalte ligt in deregelboven40%.
Profielbouw
0-20 cm bouwvoor; donkergrijs; humus ca 8%; afslibbaar ca. 45%; overgaand in
20-50 cm zeer zware leem; donkergrijs-grijs; humus ca. 4%; afslibbaar ca. 90%; enkele bruine
roestvlekken; overgaand in
50-60 cm zeerzwarepotklei;donkergrijs;humusca.2%;afslibbaar ca.90%;gelekattekleivlekken
+ enkele bruine roestvlekken overgaand in
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> 60 cm

kalkhoudende, zeer zware potklei; donkergrijs-zwart; humus ca. 2%; afslibbaar ca.
90%;CaCO 3 ca. 3%.

TABEL 14 Grondmonsteranalyses van enkele lagen in ondiep humusarme tot humeuze, kalkarme,
leem- en grofzandhoudende leemgrond
laagin
cm
26^8
50-60
60-80

humus
%
3,3
1,9
1,7

<2
88
88
94

2-16
7 .
10,5
5,5

16-50
5
1,5
0,5

CaC0 3
%

3,6

pH (KC1)
3,1
2,5
7,0

(Profiel bij Oudewerf, gemeente Winschoten; grasland)

TABLE 14 Mechanicalcomposition of somelayersof unit6

Deze eenheid wordt gekenmerkt door een zeer slechte doorlatendheid en een gering
waterbergend vermogen. Bovendien zijn deze gronden, vooral de zeer zware (zoals
het gegeven voorbeeld), zeer moeilijk te bewerken. Zeliggen in gras.
1.1.7 Ondiep humusrijke, kalkarmezandgronden (7)
Deze gronden komen voor op de overgang van de ondiep humusarme tot humeuze
zandgronden (eenheid 2)naar debouwtegronden (eenheid 8).Zeliggenvrijwel steeds
rondom de zandkoppen en zijn in velegevallen ontstaan na afgraving van het veen
tot ophet zand. De onderlingehoogteverschillen tussen degrondenvan dezeeenheid
zijn betrekkelijk gering. Zeliggen gemiddeld iets hoger dan dievan eenheid 8.
Het profiel bestaat uit dekzand. Vaak wordt keileem binnen 1,20 m aangetroffen
(toevoeging a). Soms bevindt zich onder de bouwvoor nog een dun laagje oud mosveen (zwartveen). Is dit veenlaagje dikker dan 10a 15cm dan is het profiel onder
eenheid 8 gerangschikt. Bijontbrekenvandekeileembevindtzichonderdebouwvoor
veelal een humuspodzol, vaak met verkitte horizonten.
De bouwvoor is doorgaans donker van kleur, hetgeen grotendeels wordt veroorzaaktdoorhetvrijhogehumusgehalte( > 8%).Ditmoethoogstwaarschijnlijk worden
toegeschreven aan hetachterblijven vanvenigmateriaalnadeafgraving vanhetveen.
In de praktijk staan de ondiep humusrijke zandgronden als 'zandbouwten' bekend.
Profielbouw
0-20 cm bouwvoor; donkergrijs-zwart; humus ca. 12%;vrij scherp op
20-27 cm structuurloos, iets korrelig zwartveen; vrij scherp op
27-40 cm grijs loodzand; humus ca. 2%; overgaand in
40-60 cm bruin-donkerbruin, matig verkit zand met hier en daar kleine ronde, lichtere vlekken
(oudewortelgangen); humus ca. 3,5%; geleidelijk overgaand in
60-90 cm vaalbruin-geelbruin zand met plaatselijk lichtere vlekjes, iets gelaagd; humus ca. 1%;
geleidelijk overgaand in
> 90 cm geel zand, iets gelaagd; humus ca. 0,5 %.

Invergelijkingmetdeondiephumusarmetothumeuzezandgronden liggendehumus113

FIG. 54 Proflel van een veenontginningsveengrond (bouwtegrond); legenda-eenheid 8
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FIG. 54 Profile of a reclaimed
peat soil (unit 8)

ryke gunsUger ten opzichte van het grondwater. Ten gevolge hiervan en mede door
hun hoger humusgehalte zyn ze dan ook beter geschikt voor de verbouw van meer
vochtbehoevende gewassen.De gronden met ondiepe keileemzijn in het voorjaar lang
nat en koud en daardoor laat.
vv>uija<u iang

L1.8 Veengronden en veenontginningsveengronden(bouwtegronden•8)
De bouwtegronden liggen in de laagst gelegen gedeelten van het 'terrein tussen de
leemruggen en zandkoppen. Ze nemen een belangrijke oppervlakte in De'ond Hnge
verschdlen m hoogtehggingzijn somsvrij groot en moeten worden L Z Z w Z Z
het golvend verloop van depleistocene ondergrond. Bovendien heefook de mem X
invloed uitgeoefend op de hoogteligging•het veen werH Kii ^
ae mens zijn
J de vervemn
tot op dezelfde diepte afgegraven.
g niet overal
Over het algemeen vertoont de profielbouw grote verschillen Een betrekkeliik
dunne bouwvoor rust in de regel ODeen vaste r,li™t™r
7
,
oetreKkelyk
uc icgei op een vaste, oligotrofe veenlaag (zwartveen). Plaat-
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selijk is de veenlaag onderin mesotroof, soms eutroof en bruin. Onder het veen ligt
meestal dekzand. De toevoegingen b en c geven op de bodemkaart resp. de diepten
aan, waarop dit zand in het profiel voorkomt. Ook keileem kan in de ondergrond
voorkomen (toevoeging a). Plaatselijk wordt meerbodemmateriaal onder het veen
aangetroffen. Hetvoorkomen van ditmateriaalaldan niet tezamenmetzand binnen
een diepte van 1,20 m wordt resp. met de toevoegingen d en e op de bodemkaart
aangeduid.
Overhetalgemeenvertoontdebouwvoorvandemeestebouwtegronden, voorzover
zeniet herontgonnen zijn, geen grote verschillen. Zeis 20tot 40cm dik en heeft een
hoog humusgehalte (gemiddeld ca. 20%,varierend van 10tot 40%). In vergelijking
met de veenkoloniale gronden bevat de bouwvoor weinig zand, afkomstig uit sloten
en van nabij gelegen zandkoppen. In de praktijk wordt vaak onderscheid gemaakt
tussen zand- enveenbouwten. Dezandbouwten hebben profielen met eenzeer dunne
veenlaag;deveenbouwten hebben daarentegen eenbetrekkelijk dikkeveenlaag.
Profielbouw (fig.54)
0-18 cm bouwvoor; zwart-donkergrijs; humus ca. 30%; vrij scherp overgaand in
18-30 cm zwart, oligotroof veen (zwartveen); iets brokkelig; weinig veraard; overgaand in
30-70cm zwart-donkerbruin oligotroof veen (onderin iets mesotroof); weinig verweerd; scherp
overgaand in
70-90cm vaalbruin zand; humus ca. 2%; geleidelijk overgaand in
> 90cm grijs zand; humus ca. 1%.
TABEL 15 Grondmonsteranalyses van enkele lagen in een veengrond en veenontginningsveengrond
laag in
cm
0-18
18-30
70-90

humus
%

<2

2-16

16-50

50-110 110-150

> 150

pH (KC1)

28,8

4,5

4,5

22

36

15

18

91
3,1

2

2,5

18

52

12

13,5

4,5
3,2
4,0

(Profiel bij Meeden; bouwland)

TABLE 15 Mechanicalcomposition of somelayersof unit8

De bouwtegronden liggen in bouwland. Zestaan, afgezien van de minder goede, die
meestal profielfouten vertonen, vrij gunstig aangeschreven. Vele percelen zijn in
vroegerjaren door middelvan bekleiingen verbeterd.

1.1.9 Kalkarme,slibhoudende veen-en veenontginningsveengronden (zware bouwtegronden;9)
Inaansluitingopdebouwtegronden zijnopdeovergangnaardehumeuzekleigronden
(eenheid 18)van het Dollard-randgebied zware bouwtegronden onderscheiden. Deze
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grondenliggenineenstrook,dievrijwelparallellooptmetdegrensvandevoormalige
Dollard. De oppervlakte ervan isniet onbeduidend. Dezware bouwtegronden behoren, evenalsdenietslibhoudende,tot delaagst gelegengronden. Deonderlingehoogteverschillenzijn bij deslibhoudendenietzogrootalsbijdenormalebouwtegronden,
omdat zij voor de ontginning meestalniet verveend zijn. Het achterwegeblijven van
dezevervening hield zeer waarschijnlijk verband met detoenmalige zeer lage ligging
van het veen ten opzichte van het grondwater. De voorkomende hoogteverschillen
worden vrijwel uitsluitend veroorzaakt door het golvend verloop van de pleistocene
ondergrond.
In profielbouw komen de zware bouwtegronden veel overeen met de niet slibhoudende(eenheid8).Devasteveenlaagisgemiddelddikkerdanbijdevorigeeenheid
en bestaat bovenin meestal uit oligotroof en onderin uit mesotroof, soms ook nog
eutroofveen.Hetbovensteveenisinderegelzwart,geoxydeerd,gedeeltelijk verweerd
en veelal iets gelaagd; het onderste daarentegen bruin en weinig geoxydeerd en verweerd.Depleistoceneondergrondbestaatbijna altijd uitdekzand. Opdebodemkaart
wordt de diepteligging van het zand aangegeven (toevoegingen b en c). Ook keileem
(a) kan nog binnen 1,20 mvoorkomen. Plaatselijk wordt meerbodemmateriaal (toevoegingen d en e) aangetroffen.
Deslibhoudendebovengrond varieertindiktevan20-30cm.Het slibgehalte ervan
ligt gemiddeld iets boven 20%, varierende van 10-45%. Het humusgehalte varieert
iets minder sterk, nl.van 15-35%;het gemiddelde ligt boven20%.
Profielbouw
0-12 cm bouwvoor; bruingrijs-donkergrijs; humus ca. 30%;afslibbaar ca.40%; geleidelijkovergaand in
12-26 cm donkergrijze, humeuzetotvenigeklei;humusca.35%;afslibbaar ca.40%;overgaandin
26-40 cm zwart, oligotroof veen; iets gelaagd; geoxydeerd; weinigverweerd; overgaand in
40-56 cm donkerbruin mesotroof veen; weiniggeoxydeerd; weinigverweerd; scherp overgaand in
> 56cm grijs zand; humusca. 1 %.
TABEL 16 Grondmonsteranalyses van enkele lagen in een kalkarme, slibhoudende veen- en veenontginningsveengrond
laag in
cm

humus

°/

<2

2-16

16-50

50-110

110-150

> 150

pH (KC1)

33
41

25
25

18
16

18
14

3,5
3

2,5
1

5,2
5,2

/o

0-12
12-26

28,8
38,4

(Profiel bij Blijham; bouwland)

TABLE 16 Mechanical composition of somelayersof unit9

Evenals de niet slibhoudende bouwtegronden liggen ook de zware bouwtegronden
meestal in bouwland. Zij staan als vrij goed producerend bekend. Plaatselijk liggen
zelaag ennat en zijn dan laat. In vroegerjaren werden zebekleid.
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1.1.10 Kalkarme, slibhoudende moerasijzererts- en moerasijzerertsontginningsgronden (10)
Ter plaatse van de oudeveenstroompjes, diehier en daar nog als kronkelende sloten
inhetterreinzijnterugtevinden,wordenmoerasijzerertsgronden (rodolmigegronden)
aangetroffen. De oppervlakte, die dezegronden innemen, is zeer klein. In het terrein
zijn ze, voor zover het moerasijzererts niet is uitgegraven, iets hoger gelegen en als
smalleruggetjes vrij duidelijk tevolgen. Deiets hogere ligging vindt zeer waarschijnlijk zijn oorzaak in deminder sterke klinkvan het moerasijzererts in vergelijking met
het veen.
Het meest kenmerkende van de rodolmige gronden is het rode, korrelige moerasijzerertsinhetprofiel. Ditgaatindeondergrond overinzwart,korrelig, structuurloos
veen,dat tussen devingers 'smeert'.Aan deluchtblootgesteld, wordt dit zwarteveen
rood enblijkt duseveneenseenhooggehalteaan ijzerverbindingen tebevatten, voornamelijk vivianiet en sideriet. Over het algemeen kan dezwarteveenlaag alshet nietgeoxydeerde gedeelte van het moerasijzerertsprofiel worden opgevat.
De rode bovengrond is humeus, bevat vrij veel ingedroogde korreltjes van ijzerhumatenenisonderdrogeomstandigheden stoffigvanstructuur.Indemeestegevallen
bevat de bovengrond enig slib en een weinig zand.
Profielbouw
0- 5cm zode; overgaand in
5-15 cm donkerrood, slibhoudend veen; ijzerhoudend (ingedroogde, korrelige ijzerhumaten);
iets zandig; humus ca. 20%; afslibbaar ca. 25%;overgaand in
15-25 cm rood-bruinrood moeraszijererts; ingedroogd; korrelig;humus ca. 20%; afslibbaar ca.
20%; geleidelijk overgaand in
25-50 cm rood moerasijzererts (plaatselijk iets donkerrood); korrelig; humus ca. 15%;afslibbaar
ca. 15%;geleidelijk overgaand in
> 50cm zwart, structuurloos veen (plaatselijk rode laagjes); ijzerhoudend; korrelig; humus ca.
20%; afslibbaar ca. 15%.
TABEL 17 Grondmonsteranalyses van enkele lagen in een kalkarme, slibhoudende moerasijzerertsen moerasijzerertsontginningsgrond
laag in
cm
4-15
15-25
25-50

humus
/o

<2

2-16

16-50

50-110

110-150

> 150

pH (KC1)

21,6
18,3
15,9

12
15
13

20
11
5

9
6
4

27
20
41

14
12
22

18
37
15

5,2
4,9
4,6

(Profiel bij Muntendam; grasland)

TABLE 17 Mechanicalcomposition of some layersof unit10

Vrij veelrodolmige gronden zijn gestoord als gevolgvan de moerasijzerertswinning.
De herontgonnen gronden liggen veelal in bouwland; de andere in hoofdzaak in
grasland. Ten aanzien van de bemesting hebben ze bepaalde problemen (zie hoofdstukken VIII enX).
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1.2 Jongste ontginningen
De moderne ontginningen dateren van delaatste tijd enzijn ontstaan op de afgegraven veengronden van de voormalige ontginningsmaatschappij Ennemaborgh. Deze
maatschappij heeft vooral in de 18e en 19e eeuw het grote veengebied tussen Winschoten en Midwolda, dat door zandkoppen en leemruggen wordt begrensd, afgegraven.Deafgraving vanhetveenhadvolgenseenwijkensysteemplaats.Bijna overal
is vast veen achtergebleven. Het terugbonken en bezanden werd zeer slecht uitgevoerd.
Dat het veen niet volledig werd afgegraven, moet zeer waarschijnlijk worden toegeschreven aan de vrij diepe ligging van de pleistocene ondergrond en de slechte
ontwatering. Uit dewijken kwambovendien geenzand vrij, zodat bezanding achterwegebleef. Het afgegraven veengebied bleef vrij langalszeer slecht, nat grasland en
veelalals onland liggen.
Bij deherontginning werd deafwatering vanhet min ofmeerwoestliggendegebied
geregeld. Het bij devervening achtergebleven veen is tot op een bepaalde dieptegebroken enbezand met materiaal, dat meestalvan elders isaangevoerd. De zandkoppen werden geegaliseerd of afgegraven. Voor zover mogelijk isveen onder de bouwvoor van dezandprofielen gebracht.
Eengebiedvannoggeenhonderdha,datindegemeentenWinschotenenScheemda
ligt en grenst aan dat van Ennemaborgh, iseveneens tot dejongste ontginningen gerekend. Het werd in het begin van deze eeuw op moderne wijze ontgonnen en herontgonnen en is dus iets ouder dan dat van Ennemaborgh. Bij de ontginningen in
Winschoten werd het veen eveneens gebroken, verdeeld, enz. Plaatselijk werd meerbodemmateriaal onder debouwvoor gebracht.
Aangezien de profielen van de moderne ontginningen vrijwel uitsluitend uit veen
zijn opgebouwd, is er slechts eenbodemeenheid onderscheiden nl..
11* Moderne veenontginningsveengronden.
1.2.1 Moderne veenontginningsveengronden (11)*
Dezegronden liggenten opzichtevan de omringende gronden laag. Tezamen met de
gronden van de eenheden 8en 9zijn het de laagst gelegen gronden van het 'Schiereiland'.
De profielen bestaan uit een bezandingslaag van ca. 10 cm dikte op veen, dat
meestal tot op een diepte van ca. 75 cm is gebroken. Het onderste gedeelte van het
veenprofiel isvast.Dediktevandegebrokenveenlaag,dievaakuitjongveenmosveen
(bolster)bestaat,zalnaenkelejarendoorzettingafnemen.Terplaatsevandevroegere
wijken is de gebroken veenlaag dikker; de wijken zijn in de regel gedempt met van
elders afkomstig veen. Het pleistocene zand komt over een vrij grote oppervlakte
binnen 1,20 m voor (toevoeging c). Onder Winschoten en verder naar het noorden
wordt plaatselijk keileem (toevoeging a) aangetroffen. Ten slotte komt in het Win* Tevens symbool op de bodemkaart (bijlage 3)

118

schoter gedeelte ook nog meerbodemmateriaal, al dan niet tezamen met zand, (toevoegingen d en e)in de ondergrond voor.
Over het algemeen is de bouwvoor nog zeer heterogeen. Voor de bezanding van
de veenprofielen heeft men bruin en geelbruin zand gebruikt, uitsluitend afkomstig
van nabij gelegen zandkoppen. Niet overal is het opgebrachte zanddek even dik.
Profielbouw
0-12 cm bouwvoor; geelbruin zand + ingedroogde stukjes veen; scherp overgaand in
12-70cm donkerbruin-bruin gebroken, oligotroof veen(inhoofdzaak bolster);plaatselijk brokken
zwart, oligotroof veen; overgaand in
> 70cm donkerbruin-zwart, vast veen; in hoofdzaak oligotroof.

De op bovengenoemde wijze ontgonnen gronden moeten zwaar worden bemest. Ze
zijn dan, mededoor nun zeer goedewaterhuishouding, zeer produktief.
2 DOLLARDKLEIGEBIED

2.1 Dollard-randgebied
Het Dollard-randgebied is een smalle strook, vrijwel parallel met de grens van de
uiterste Dollarduitbreiding. Deze strook sluit aan op het 'Schiereiland' van Winschoten en andere pleistocene opduikingen. De totale oppervlakte van het randgebied is betrekkelijk klein. De voorkomende gronden worden gekenmerkt door een
vrij dunneDollard-kleiafzetting, rustend opzand,veen,plaatselijk op moerasijzererts
en in enkele gevallen rechtstreeks op keileem.
Dekleiafzetting varieertindiktevan 15 tot 60cm.Dezeisbij eendiktevanminder
danca.40cmvrijsterkhumeus,wanneerzeopveenrusten'zandscheuterig',wanneer
zeop zand rust. Bijhet dikker worden van de kleilaag wordt deklei onder debouwvoor knikkig. Ter plaatse van de voormalige, met moerasijzererts opgevulde veenstroompjes zijn de gronden rossig gekleurd.
Dedunne,humeuzekleilagenopveenbeslaantezamenmetdeietsdikkere,knikkige
kleilagen op veen degrootste oppervlaktevan hetrandgebied. Detotale oppervlakte
van de sterk overslibde zandkoppen is zeer klein en bijna te verwaarlozen. Ook de
rossig tot rood gekleurde gronden nemen naar verhouding een onbeduidende oppervlakte in.
De gronden van het randgebied liggen ten opzichte van de omringende gronden
lager. Het hoogst gelegen zijn de overslibde zandkoppen, die uit gebroken gronden
bestaan. Gemiddeld liggendehumeuzeklei-op-veengrondenhetlaagst;in derichting
van de pleistocene opduikingen lopen ze op. Zowel bij de humeuze klei- als bij de
knikkige klei-op-veengronden kunnen plaatselijk onderlinge hoogteverschillen voorkomen, die soms groot zijn, als gevolgvan de sterke golving van het onder het veen
voorkomendezand.Dehoogteverschillen terplaatsevande moerasijzerertsstroompjes
zijn zeer gering en nauwelijks merkbaar. Meestal is het moerasijzererts uitgegraven.
Zowelhumusrijke alsgebrokenenknikkigekleilagenzijn kalkloos.Veelalreageren
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deze lagen zuur. Somsbevat dehumeuze kleilaag onder debouwvoor gele kattekleivlekken.
De gronden, welke in het boezemgebied van de Westerwoldse A onder Wedde
zijn gelegen, worden eveneens tot het Dollard-randgebied gerekend. Dit gebied ligt
laag en dient in natte perioden als bergboezem voor het overtollige water van de
Westerwoldsegronden.Het staatbekend als 'demeden'enisgrotendeels alshooiland
ingebruik.Deindeboezemvoorkomendegrondenwordeninhoofdzaak gekenmerkt
door een dunne klei-afzetting op zand, veen enplaatselijk moerasijzererts.
Bij de PekelA onder Oude Pekela wordt een zeerkleine oppervlakte laag gelegen
boezemgebied onderscheiden.
De indeling van de gronden is gebaseerd op bovengenoemde kenmerken, zoals
dikte en aard van de kleilaag, terwijl voor de gronden van de boezems ook nog de
lage liggingin aanmerking isgenomen.
De onderscheiden eenheden zijn:
12* Lage, kalkarme, zand- tot slibhoudende zandgronden
13 Lage, kalkarme, slibhoudende veengronden
14 Lage, kalkarme, slibhoudende moerasijzerertsgronden
15 Lage, kalkarme, knikkige klei-op-veengronden
16 Lage, kalkarme, zware kleigronden
17 Kalkarme, gebroken klei-op-zandgronden (zandscheuterige gronden)
18 Donkere, humeuze tot venige, kalkarme klei-op-veengronden (lichte rodoornige
gronden)
19 Donkere, humeuze tot venige, kalkarme klei-op-veengronden met kattekleivlekken (lichte rodoornige gronden)
20 Rossige, humeuze tot venige, kalkarme klei-op-ijzerhoudend veen- en/of veengronden (lichte rodoorngronden)
21 Grijsbruine,kalkarme,knikkigeklei-op-veengronden(zwarerodoornigegronden)
22 Rossige, kalkarme, knikkige klei-op-ijzerhoudend veen- en/of veengronden
(zware rodoorngronden).
2.1.1 Lage,kalkarmezand- totslibhoudende zandgronden (12)*
TennoordwestenvanWeddewordenin deHoornder medenenkelekleinecomplexen
lage zandgronden aangetroffen, die plaatselijk in de bovengrond slibhoudend zijn.
Dezegronden vertonen met deandere gronden van de Hoornder meden vrijwel geen
verschillen in hoogteligging.
Deprofielen bestaan uit dekzand, plaatselijk iets verspoeld. De zode bevat bruine
tot donkerbruine roest. Onder dezezodeishet zand grijs en gereduceerd met hier en
daarroodbruineroestvlekken. Dieperinhetprofielkomensomsenkeleroestigelagen
voor, dievaak gepaard gaan met een oud oppervlak.
De bovengrond bevat soms slib, nl. Dollardslib, alhoewel het niet uitgesloten is,
dat ook fijn materiaal uit het zuidelijker gelegen zandgebied afkomstig is.
* Tevens symbool op de bodemkaart (bijlage 3)
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Profielbouw
0- 6 cm zode; bruine-donkerbruine roest; overgaand in
6-30 cm grijs zand; humus ca. 1 %; enkele roodbruine roestvlekken; overgaand in
30-50 cm grijs zand met verkitte roodbruine, ijzerhoudende laagjes; humus ca. 2%; overgaand in
50-80 cm grijs-grijsbruin zand met verkitte, roodbruine, sterk ijzerhoudende laagjes en lagen;
humus ca. 4%; overgaand in
80-120 cm zwart, humeus-venig zand; humus ca. 11 %; hier en daar een roestadertje.
TABEL 18 Grondmonsteranalyses van enkele lagen in een lage, kalkarme zand- tot slibhoudende
zandgrond
laag in
cm

humus
/o

<2

2-16

0- 6
6- 30
30- 50
50- 80
80-120

14,7
1,2
2,7
4,2
11,0

3,5
3,5
6
11
7

3
1
2,5
2
2

16-50

50-90

90-150

> 150

pH (KC1)

10
2
7
9
14

19
11
16
25
24

35
47
50
45
46

30
36
18
9
7

6,0
6,1
6,2
6,4
5,7

(Profiel bij Wedde; grasland)

TABLE 18 Mechanicalcomposition of some layersof unit12

Vanwege hun lage ligging zijn de lage zandgronden alleen geschikt voor grasland. In
natte perioden is de zode slap.

2.1.2 Lage, kalkarme, slibhoudende veengronden (13)
Het grootste gedeelte van de Hoornder meden wordt ingenomen door deze eenheid.
Er ligt ook een kleine oppervlakte bij de Pekel A. De onderlinge verschillen in hoogteligging zijn bij deze gronden klein.
Het profiel bestaat uit veen, dat in de regel bovenin oligotroof, plaatselijk eutroof
en onderin mesotroof en eutroof is. Vooral in de ondergrond is het veen slap en niet
gerijpt. Plaatselijk is het iets korrelig en zwart, soms iets rood. Dergelijke profielen
zijn ijzerhoudend. Op de overgang naar delage zandgronden wordt zand inhet profiel
aangetroffen.
In de regel bestaat de bovengrond uit weinig veraard, min of meer slibhoudend
veen. Een klein percentage zand wordt er steeds in gevonden. De zode is over het
algemeen zeer slap en plaatselijk sterk roestig.
Profielbouw
0- 4 cm zode; donkerbruine roest; overgaand in
4-12 cm donkerbruin-zwart, oligotroof veen; slibhoudend; weinig veraard; overgaand in
12-30 cm donkerbruin-zwart, oligotroof veen; slibhoudend; niet volledig verweerd; overgaand in
30-70 cm donkerbruin, mesotroof veen; vrij slap (niet gerijpt); vrij scherp overgaand in
> 70cm grijs gereduceerd zand
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TABEL 19 Grondmonsteranalyses van enkele lagen in een lage,kalkarme, slibhoudende veengrond
laag in
cm
4-12
12-30

humus
%

<2

2-16

16-50

28,8
38,4

35
44

25
25,5

16
10,5

50-110 110-150
18
14

3,5
3

> 150
2,5
3

pH (KC1)
5,2
5,2

(Profiel bij Wedde; grasland)

TABLE 19 Mechanicalcomposition of somelayersof unit13

De lage ligging en de slappe zode zijn oorzaak, dat deze gronden vrijwel alleen in
droge zomers zijn te beweiden.
2.1.3 Lage,kalkarme,slibhoudende moerasijzerertsgronden (14)
Deze komen eveneens in de Hoornder meden voor en beslaan er een betrekkelijk
kleine oppervlakte.
Het profiel heeft een slibhoudende, sterk roestige bovengrond, dievia moerasijzererts in zwart, korrelig veen overgaat. Het moerasijzererts is rood. Veelal komt grijs
gereduceerd zand voor binnen 1,20 m.
Profielbouw
0- 4 cm zode; sterk roestig (roodbruine roest); overgaand in
4-14 cm roodbruin moerasijzererts; slibhoudend; korrelig; niet veraard; overgaand in
14-30 cm rood-roodbruin moerasijzererts; slibhoudend;korrelig;nietveraard;ietsgelaagd (afwisselend rode en zwarte laagjes); geleidelijk overgaand in
30-70 cm zwart, structuurloos veen; korrelig; enkele dunne,rodelaagjes; vrijscherp overgaandin
> 70 cm grijs gereduceerd zand.

Ook dezegrondenzijn door hunlageliggingalleengeschiktvoor grasland. De slappe
zodewordt in natte perioden vertrapt.
2.1.4 Lage,kalkarme,knikkige klei-op-veengronden (15)
Ten noorden aansluitend op de lage, slibhoudende veengronden (13) liggen lage,
knikkige klei-op-veengronden.
Het profiel bestaat uit een ca. 50 cm dikke kleilaag, die op veen rust. Onder de
roestige zodeligt eenknikkige laag, die veel overeenkomt met die van de nog tebespreken knikkige klei-op-veengronden (21). Het veen is bovenin nog oligotroof en
donker en onderin mesotroof tot eutroof en bruin. Het onderste veen is slap en niet
gerijpt. Het eventueel binnen 1,20 mvoorkomendezand isgrijs gereduceerd.
Profielbouw
0- 4 cm zode; roestig (roodbruine roest); overgaand in
4-20 cm humeuze-venigeklei;donkerbruin-donkergrijs; bruineroest;humus ca. 15%; afslibbaar
ca. 60%; overgaand in
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20-40 cm

donkergrijze, knikkigeklei;ropdbruine-bruineroest invlekken enconcreties;humus ca.
12%; afslibbaar ca. 70%; vrij scherp overgaand in
40-60 cm zwart, structuurloos veen; ietskorrelig; overgaand in
> 60 cm donkerbruin-bruin, mesotroof-eutroof veen; slap en niet gerijpt.
TABEL20 Grondmonsteranalysesvanenkelelagenineenlage,kalkarme,knikkigeklei-op-veengrond
laag in
cm
4-18
20-30

humus
/o

<2

2-16

16-50

50-110

110-150

> 150

pH (KC1)

12,2
12,8

45
58

24
24

14
15

5
4

5
2

7
1

4,9
3,8

(Profiel ten zuidwesten van Lutjeloo, gemeente Wedde; grasland)

TABLE20 Mechanicalcomposition of some layersof unit15

Ook deze gronden liggen in gras. De zode wordt gemakkelijk vertrapt.
2.1.5 Lage,kalkarme,zware kleigronden(16)
Deze gronden liggen ten zuiden enten noordoosten van Lutjeloo. De oppervlakte is
niet onbeduidend.
Het profiel bestaat uit zware tot zeer zware klei. De kleilaag varieert in dikte van
0,60 m tot 1,20 m en meer. Onder de roestige zode is de klei tot ca. 50 cm diepte
gerijpt, grijs en bevat roest. Dieper is dekleiblauwgereduceerd, slap enniet gerijpt.
Onderdekleilaagkomtveenvoorenopdeovergangnaardezandkoppenvan Lutjeloo
wordt zand binnen 1,20 m aangetroffen.
Profielbouw
0- 4 cm zode; roodbruine roest; overgaand in
4-30 cm donkergrijze, zware-zeer zware klei; roodbruine-donkerbruine roest in vlekken en concreties; humus ca. 10%; afslibbaar ca. 60%; geleidelijk overgaand in
30-60 cm donkerblauw-grijze, zware-zeer zare klei; enkele roodbruine roestvlekken; niet volledig
gerijpt; humus ca. 15%;afslibbaar ca. 70%; geleidelijk overgaand in
> 60cm blauwgrijze, zware-zeer zware klei; slap; niet gerijpt.

Deze gronden zijn als grasland in gebruik. Ze hebben een slappe, gemakkelijk te
vertrappen zode.
2.1.6 Kalkarme, gebroken klei-op-zandgronden (zandscheuterigegronden;17)
Dezekomenhierendaarvooralssmallestrokenomenindenabijheid vanpleistocene
zandopduikingen. Detotale oppervlakte is klein. Het zijn dehoogst gelegen gronden
van het randgebied. In het terrein is dezehogere ligging meestal opvallend.
Het profiel bestaat uit een grofzandhoudende kleilaag, die ca. 40 cm dik is. Deze
gebroken laagrust in deregeloppleistoceen zand, plaatselijk op een dunne veenlaag
met zand in de ondergrond. Het zand bevat meestal een humuspodzol. Ook keileem
(toevoeging a)kan in het profiel voorkomen.
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De grijsbruine bouwvoor bevat in de regel meer zand dan de daaronder liggende,
meestal ietsroestige,laag. Dezelaagisvaak ietsknikkig,vooral wanneer ereen dunne
veenlaag in het profiel voorkomt.
Het slibgehalte van de bovengrond varieert van 20 tot 50%. Het humusgehalte ligt
gemiddeld beneden 7%.
Profielbouw
0-20 cm bouwvoor; bruingrijs; humus ca. 5%; afslibbaar ca. 30%; overgaand in
20-45 cm grofzandhoudende klei; bruingrijs-bruin; iets roestig (bruine roest); humus ca. 2,5%;
afslibbaar ca. 40%;vrij scherp overgaand in
45-65 cm vaalgrijs-bruingrijs zand; humus ca. 2%; overgaand in
> 65cm vaalbruin zand, humus ca. 2%.

Alleen in extreem droge zomerszijn degebroken gronden droogtegevoelig. In vochtige
toestand isdebouwvoor slempig,droogtinderegelhard openheeft daneenzeer slechte
structuur (betonstructuur),watvoor deopkomstvan demeestegewassen schadelijk is.

2.1.7 Donkere, humeuze tot venige, kalkarme klei-op-veengronden (lichte rodoornige
gronden; 18)
Deze worden in de uiterste delen van het randgebied aangetroffen, nl. waar Dollardklei uitwigt over veen. Veelal liggen ze in smalle stroken, die plaatselijk door pleistocene opduikingen worden onderbroken. Tezamen met de gronden van eenheid 19
zijn het de laagst gelegen gronden van het randgebied. De hoogteverschillen binnen
de eenheid zijn over het algemeen gering.
De humeuze tot venige kleilaag rust op veen. Het veen is meestal oligotroof en gaat
soms onderin hetprofiel overinmesotroof ofeutroof. Bovenin ishet veen geoxydeerd,
gedeeltelijk verweerd en vaak brokkelig of spalterig ingedroogd. Het onderste veen is
soms slap, vooral wanneer het eutroof is en dan niet gerijpt. De totale dikte van de
veenlaag wisselt sterk. De diepteligging van de pleistocene ondergrond wordt resp.
metdetoevoegingen b en c op de bodemkaart aangegeven. Ook meerbodem, meestal
met zand, kan in het profiel aanwezigzijn (toevoeging d).Ten slottewordt in de richting van keileemopduikingen keileem in de ondergrond aangetroffen (toevoeging a).
De donkerbruine tot zwarte, humeuze tot venige kleilaag is gemiddeld 30 cm dik.
De onder de bouwvoor voorkomende laag is iets roestig (donkerbruin-roodbruin) en
reageert zuur. De bouwvoorreageertinderegelneutraalwegens de jarenlange kalkbemesting.Hethumusgehaltevan debouwvoorvarieerttussen10en20%,gemiddeld 13%.
Het slibgehalte ervan varieert zeer sterk en wel van 45 tot75%.In vergelijkingmetde
bouwvoor is de daaronder voorkomende laag iets humusrijker eniets slibarmer.
Profielbouw (fig. 55)
0-14 cm
14-26 cm

bouwvoor; bruingrijs-donkergrijs; humus ca. 15%;afslibbaar ca. 60%; overgaand in
humeuze klei; bruingrijs-donkergrijs; iets roestig (roodbruin); plaatselijk zeer dunne
wit-grijze zandlaagjes; humus ca. 11%; afslibbaar ca. 65%;vrij scherp overgaand in
26-40 cm zwart, structuurloos veen; slibhoudend; overgaand in
40-80 cm zwart-donkerbruin, oligotroof veen; vrij scherp overgaand in
> 80 cm geelgrijs zand.
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FIG. 55 Profielvaneen donkere,humeuzetotvenige,kalkarme
klei-op-veengrond (lichte rodoornige grond); legenda-eenheid 18
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TABEL21 Grondmonsteranalyses van enkele lagen in een donkere, humeuze tot venige kalkarme
klei-op-veengrond
laag in
cm

humus
/o

<2

2-16

16-50

0-14
14-26
26-40

14,6
11,0
70,1

51
44
38

23
27
24

14
21,5
10

50-110
6,5
6,5
21

"

110-150

> 150

pH(KC1)

2,5
1
4,5

3
1
2,5

4,1
3,6
3,3

(Profiel in Meerland, gemeente Midwolda; bouwland)

TABLE 21 Mechanicalcomposition of somelayersof unit18

Deze gronden zijn, afgezien van profielfouten, voor bouwland goed produktief. In
vroeger jaren zijn ze door uitgevoerde bekleiingen verbeterd. De te laag gelegen
gronden zijn tenat en laat in het voorjaar.
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2.1.8 Donkere, humeuze tot venige, kalkarme klei-op-veengronden met kattekleivlekken (lichterodoornige gronden; 19)
Inhet Meerland onder Oostwold enindeLutjeloose medentussen Blijham enWedde
worden lichterodoornige gronden met kattekleivlekken gevonden. Ze komen in aaneengeslotenvlakkenvoorennemeneenbetrekkelijk kleineoppervlaktein.Onderlinge
hoogteverschillen komen bij deze gronden vrijwel niet voor.
De donkergekleurde, humeuze tot venige kleilaag rust op veen, dat zowel boven
als onder in het profiel mesotroof tot eutroof van karakter is. In de ondergrond is
hetveenvaak slapennietgerijpt. Detotaleveenlaagwisseltindikte.Plaatselijk komt
zand binnen 1,20 mvoor.
De laag onder de bouwvoor bevat gelekattekleivlekken, naast enkele kleine lichtbruine roestvlekken en reageert zuur. Het humus- en slibgehalte van de bouwvoor
komt overeen met dat van debouwvoor van devorige eenheid.
Profielbouw
0-18 cm bouwvoor; bruingrijs-donkergrijs; humus ca. 12%;afslibbaar ca. 60%; overgaand in
18-30 cm humeuze klei; bruingrijs-donkergrijs; humus ca. 13%;afslibbaar ca. 70%; gele katteklei en gele-bruineroestvlekken; vrij scherp overgaand in
30-55cm zwart, structuurloos veen; iets slibhoudend; overgaand in
> 55cm donkerbruin-bruin, mesotroof-eutroof veen (riet-zeggeveen).
TABEL 22 Grondmonsteranalyses vanenkele lagen in een donkere, humeuze tot venige, kalkarme
klei-op-veengrond met kattekleivlekken
laag in
cm
0-18
18-30

humus
%

<2

2-16

16-50

50-110

110-150

> 150

12,2
12,8

45
58

24
24

14
15

5
2

5
1

7
-

pH (KCI)
4,9
3,8

(Profiel in Meerland, gemeente Midwolda; bouwland)

TABLE 22 Mechanical composition of somelayersof unit 19

In landbouwkundige kwaliteit komen de gronden van eenheid 19 overeen met die
van 18.
2.1.9 Rossige, humeuze tot venige, kalkarmeklei-op-ijzerhoudend veenen/ofveengronden (lichte rodoorngronden; 20)
Deze roodbruin tot rood getinte gronden komen voor ten noorden van Muntendam
in een smallestrook omenbij deOudeWeg('kleilaan'), in enkele kleinevlakken ten
noorden van Meeden en in een strook ten westen van dePekel A ten noorden van
Oude Pekela. Detotaleoppervlakteisbetrekkelijk klein.Invergelijking met degrondenvaneenheid 18liggendelichterodoorngronden ietshoger,voorzoverhetmoerasijzererts niet is uitgegraven. Ook hier blijkt weer, dat het moerasijzererts minder is
geklonken dan het naastliggende veen.
De profielbouw wordt, evenals dievan de lichte rodoornige gronden, gekenmerkt
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door een humeuze tot venige kleilaag van ca. 30 cm dikte, die echter, in plaats van
donkerbruin, roodbruin is gekleurd. Deze laag rust in de regel op iets lichtrood gekleurd moerasijzererts, dat dieper in het profiel overgaat in sideriet- en vivianiethoudend zwartveen. Soms rust de kleilaag meteen op het zwarte veen en in enkele gevallen op dekzand. Aangezien de lichte rodoorngronden om en bij de zandkoppen
zijn gelegen,isdevariatiein deondergrond somszeergroot. Dediepteligging van de
pleistocenezandondergrond wordt ookhiermetdetoevoegingen bencopdebodemkaart aangegeven.
Debouwvoorisenigszinskorrelig(ingedroogdeijzerhumaten)enindrogetoestand
soms zeer stoffig. De laag onder de bouwvoor is sterk roestig, meestal iets korrelig
en reageert zuur. Het slibgehalte van de bouwvoor is gemiddeldiets hoger dan dat
van delichte rodoornige gronden. Zeerwaarschijnlijk komt eenkleinpercentage van
hethogereslibgehalte oprekeningvanbepaaldeijzerverbindingen. Het humusgehalte
van debouwvoor komt ongeveer overeen met dat van delichterodoornige gronden.
Profielbouw
0-17 cm bouwvoor; bruin-roodbruin; korrelig(ingedroogde ijzerhumaten); humus ca. 12%; afslibbaar ca. 45%;overgaand in
17-30 cm humeuze klei (plaatselijk iets knikkig); bruin-roodbruin; iets korrelig; humus ca, 10%;
afslibbaar ca. 60%; overgaand in
30-40 cm humeuze-venige klei; roodbruin; korrelig; humus ca 30%; afslibbaar ca. 40%; overgaand in
40-70 cm moerasijzererts; roodbruin; korrelig; geleidelijk overgaand in
> 70 cm zwart, structuurloos veen; korrelig; vivianiet en sideriethoudend.
TABEL 23 Grondmonsteranalyses van enkele lagen in een rossige, humeuze tot venige, kalkarme
klei-op-ijzerhoudend veen en/of veengrond
laag in
cm
0-15
17-30

humus
/o

<2

2-16

16-50

50-110

110-150

> 150

pH (KC1)

11,4
10,8

30
37

20
28

26
27

6
2,5

9
3,5

9
3

5,4
4,6

(Profiel ten noorden van Meeden; bouwland)

TABLE 23 Mechanicalcomposition of somelayersof unit20

Delichte rodoorns zijn voor bouwland van iets mindere kwaliteit dan de overeenkomstige rodoornige gronden. Ten aanzien van debemesting leveren ze soms moeilijkheden op. Met behulp van bekleiingen zijn ze in vroeger jaren verbeterd. In de
laatste tijd zijn als gevolg van de winning van moerasijzererts vrij veel percelen verbeterd. Bij droog weer en harde wind zijn de gronden enigszins stuifgevoelig.
2.1.10 Grijsbruine, kalkarme,knikkigeklei-op-veengronden (zware rodoornige
gronden;21)
Het grootste gedeeltevanhetDollard-randgebied wordt ingenomen door grijsbruine,
knikkigeklei-op-veengronden, ookwelzwarerodoornigegrondengenoemd.Zeliggen
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FIG. 56 Proflelvan eengrijsbruine,kalkarme,knikkigeklei-op-veengrond(zwarerodoornigegrond);
legenda-eenheid 21
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FIG. 56 Profileof a greyish brown,non-calcareous, ferruginous knick-like, silty clay soil overpeat
(unit 21)

in een min of meer brede strook op de overgang van de lichte rodoornige gronden
naar dekleigronden van deoudstepolders. Het terrein loopt vanaf delichte naar de
zwarerodoornige gronden geleidelijk iets op.Dehoogteverschillenbinnen deeenheid
zijn alleen van betekenis waar pleistocene opduikingen voorkomen.
Deca. 50cmdikke kleilaagrust opveen(fig. 56).Hetveenisboveninveelal oligotroof, spalterig of brokkelig ingedroogd en onderin mesotroof tot eutroof. Dikwijls
wordt binnen 1,20 m zand aangetroffen (toevoegingen b en c). Ten noorden van
Midwolda en Oostwold enten noorden van Winschoten komt meerbodem met zand
(toevoeging d) in het prone! voor. In de richting van keileemopduikingen wordt
plaatselijk keileem (toevoeging a) in de ondergrond gevonden. In een enkel geval
rust de knikkige kleilaag op Eemsklei enveen (toevoegingh).
Hetvoornaamstekenmerkvandeklei-afzetting isdeknikkigelaagonder debouwvoor, die in de praktijk veelal met knik wordt aangeduid. De bouwvoor bestaat uit
een ca. 15cm dikke grijsbruine zware kleilaag, die naar beneden overgaat in een20
a 30cmdikke grijzetot grijsblauwe, knikkige kleilaag. Onder droge omstandigheden
heeft de knikkige laag een dobbelsteen- tot prismastructuur en vertoont dan op de
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breukvlakken bruine tot roodbruine roestvlekken en -vlammen. In natte toestand is
delaag dicht en compact. Zereageert zwak zuur. De bouwvoor is meer neutraal als
gevolgvan devroegere bekleiingen en huidige kalkbemestingen.
De zwaarte van de bouwvoor varieert van 45 tot 75%; het gemiddelde ligt iets
boven 55%.Deknikkigelaagiszwaarder enheeft 60 a 85% afslibbaar. Het humusgehalte van debouwvoor isdoorgaans omstreeks 6%.
Profielbouw
0-17 cm bouwvoor; grijsbruin; iets roestig en grofzandhoudend; humeus ca 6%; afslibbaar ca.
55%; overgaand in
17-40 cm knikkigeklei;grijs-donkergrijs; prismatischestructuur;opbreukvlakken bruineenroodbruine roestvlekken; humus ca.2,5%;afslibbaar ca. 85%;vrij scherp overgaand in
40-60 cm humeuze-venige klei; donkerbruin; humus ca. 30%; afslibbaar ca. 30%; overgaand in
60-70 cm zwart veen; spalterig, brokkelig ingedroogd; scherp overgaand in
70-85 cm loodzand; grijs-donkergrijs; overgaand in
> 85cm vaalbruin zand.
TABEL 24 Grondmonsteranalyses van enkele lagen in een grijsbruine, kalkarme, knikkige klei-opveengrond
laag in
cm

humus

0-15
2(M0
45-60

6,5
2,5
26,5

/o

CaCOs
<2

2-16

16-50

39
61
36

21
29
4

12
6
10

50-110 110-150
10
1,5
19

8
1,5
16

> 150

%

pH (KC1)

10
2
15

0,1

5,9
5,0
4,7

—
—

(Profiel bij Winschoten; bouwland)

TABLE 24 Mechanicalcomposition of some layersof unit21

Dezwarerodoornige gronden zijn overhet algemeen alsbouwland matigproduktief.
De kniklaag is min of meer storend en reageert zuur. Bovendien zijn deze gronden
zeer lastig te bewerken. In vroegerjaren zijn ze bekleid.
2.1.11 Rossige, kalkarme,knikkige klei-op-ijzerhoudend veen en/ofveengronden
(zware rodoorngronden; 22)
Deze gronden liggen in de strook van de zware rodoornige gronden (eenheid 21) en
sluiten aan bij delichte rodoorngronden (eenheid 20).Detotale oppervlakte is klein.
Erisvrijwel geenverschilinhoogteliggingmetdezwarerodoornigegronden. Hoogteverschillenbinnen deeenheidzijn alleenmerkbaar, waarzichpleistocene opduikingen
4n de ondergrond voordoen.
Deprofielbouwvertoontvrijveelovereenkomstmetdievaneenheid 21.Dekleilaag
is echter rossig van kleur en rust meestal op moerasijzererts, dat in de ondergrond
overgaat inzwart, korreligveen.Veelalkomt zand binnen 1,20 mvoor (toevoegingen
b en c).Ten oosten van Zuidbroek ligt in een betrekkelijk groot vlak derossige kleilaag op Eemskleien veen (toevoegingh).
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Delaagonder derodetot roodbruine bouwvooriseveneensknikkig. Opdebreukvlakken van de structuurelementen in deze laag komt aanmerkelijk meer roest voor
dan in dezwarerodoornige gronden. Dezelaag reageert zuur. Debouwvoor, diegemiddeld 15 cmdikis,ismeestalneutraal alsgevolgvandevroegerebekleiingen ende
steedsterugkerendekalkbemestingen.Hetkorreligenstoffig wordenvandebouwvoor
kan onder droge omstandigheden ook hier optreden, alhoewel in mindere mate dan
bij delichte rodoorngronden (eenheid20).
Het slib- en humusgehalte van de bouwvoor komt ongeveer overeen met dat van
dezware rodoornige gronden (eenheid21).
Profielbouw
0-15 cm bouwvoor; rood-roodbruin; humus ca. 5,5%;afslibbaar ca. 70%; overgaand in
15-25 cm zeer zware klei;ietsknikkig; rood-roodbruin; dobbelsteenstructuur; op breukvlakken
roodbruine roest; humus ca. 4%; afslibbaar ca. 75%;overgaand in
25^0 cm knikkige klei; grijsbruin; prismatische structuur; op breukvlakken rode en roodbruine
roestvlekken; humus ca. 3%; afslibbaar ca. 75%;vrij scherp overgaand in
40-70 cm moerasijzererts; rood; iets gelaagd met enkele donkere bandjes; korrelig.
TABEL 25 Grondmonsteranalyses van enkele lagen in een rossige, kalkarme, knikkige klei-op-ijzerhoudend veen en/of veengrond
laag in
cm

humus

%

<2

2-16

16-50

15-25
25-40
40-70

4,8
3,1
35,5

51
50
39

27
29,5
36

8,5
16
9

CaC0 3
50-110 110-150
11
2
4,5

1,5
1
1,5

> 150
1
1,5
10

/o

pH (KC1)

0,10
0,09

—

(Profiel bij Winschoten; bouwland)

TABLE 25 Mechanicalcomposition of somelayersof unit 22

De zwarerodoorngronden worden in depraktijk alsminder goed produktief gekwalificeerd. In vroegerjarenzijnzebekleid.Indelaatstejarenzijnookhierverschillende
percelen verbeterd door het uitgraven van de soms zeer harde moerasijzerertslagen.
2.2 Oudste Dollardpolders
De oudste Dollardpolders beslaan in de voormaligewestelijke en oostelijke boezem
de grootste oppervlakte. Ze worden begrensd door het Dollard-randgebied en de
jongste Dollardpolders.
De gronden in de oudste polders hebben profielen, waarin de Dollardafzetting
dikker isdaninhetDollard-randgebied. Dezeafzetting rustinderegelopveen,soms
rechtstreeks op zand. In de omgeving van Nieuw Scheemda en Nieuwolda in de
voormalige westelijke boezem en van Nieuw-Beerta en Nieuwe Schans in de voormalige oostelijke boezem, ligt zij opEemsklei,al dannietmet veen, enin enkelegevallen, vooral opdeovergangnaar hetzandgebied, opkeileem of op moerasijzererts.
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5,9
5,6
5,1

Dehoogteverschillen in de oudstepolders zijn gering. Overhet algemeenlopen de
gronden inderichtingvan dejongstepolders geleidelijk iets op.Opdehogereligging
van de rug Nieuw Scheemda-Nieuwolda en de in het terrein merkbare hoogteverschillen ten noorden van Nieuwolda isreeds gewezen.
De dikte van de Dollardafzetting varieert van 40 tot 120 cm en dikker. Over het
algemeen rust deze bij een dikte van 60cm en minder op Eemsklei, al dan niet met
veenensomsopveenen/ofzand.Isdeafzetting dikkerdan 60cm,dan wordt meestal
veen onder het kleidek aangetroffen, al dan niet met zand (in de richting van het
randgebied) ofEemsklei (o.a.tennoordenvanNieuwScheemdaenNieuwolda). Ontbreekt in het laatste geval de veenlaag, dan rust het kleidek rechtstreeks op zand of
op Eemsklei.
DeovergangvandeDollardafzetting naar eenonmiddellijk daaronder voorkomende Eemskleiondergrond is in het algemeen duidelijk te herkennen. In vele gevallen
kaneenhumeuzetotvenigebandinhetprofielwordenwaargenomen. Opverschillendeplaatsen iszelfs een duidelijk veenlaagje aanwezig.
De Dollardafzetting zelf is in de regel bij een dikte van 60 cm en meer uit twee
lagen opgebouwd. De bovenste bestaat uit zware klei (zware fase); de onderste uit
lichte klei en/of zavel (lichtefase). Is het Dollarddek dunner dan 60cm, dan bestaat
dit, op een enkele uitzondering na, alleen uit zware klei.
Hetzwarekleidek (zwarefase) varieertvan 15 tot 120cmenmeerindikte.In grote
lijnen kan worden gezegd, dat de dikte van dit kleidek geleidelijk toeneemt vanaf de
alleroudste inpolderingen naar dejongste polders. Op de overgang naar het randgebied en vooral daar waar Eemskleivrij ondiep in deondergrond wordt aangetroffen,
ishet zware dek dus het dunst. Ook in decentrale delenvan debeide boezems,even
tennoorden vanhetrandgebied, waar delichteklei-enzavellaagondiepin deondergrond voorkomt, ishet zware kleidek eveneens dun.
Ontbreekt delichte klei- en zavellaag, dan rust het zware kleidek ook bij die profielen, waarvan de Dollardafzetting dikker is dan 60cm, op veen en/of zand (in de
richting van het randgebied) of op Eemsklei, al dan niet met veen (ter plaatse en in
de omgeving van devoormalige zijriviertjes van deEems).
Bij een dikte van ongeveer 50cm en minder is de zware kleilaag kalkarm. Wordt
de zware kleilaag dikker dan 50cm, dan is deze bovenin kalkarm en onderin kalkhoudend. In derichting van dejongste polders, waarbij het zwarekleidek geleidelijk
dikker wordt, neemt de diepte, waarop de klei kalkhoudend wordt af, terwijl het
kalkgehalte met de diepte toeneemt. De lichte klei- en zavelafzetting (lichte fase) is
steeds kalkrijk.
Ter plaatse van oude dijkdoorbraken komen overslaggronden voor. Het overslagdek is kalkarm en bestaat meestal uit grofzandhoudend materiaal, afkomstig uit de
diepere ondergrond.
In de oudste polders worden ten slotte ook gronden aangetroffen, die ten behoeve
van de steenfabricage tot op een diepte van 70 a 100cm zijn afgegraven. Hierbij is
meestal het zware kleidek in zijn geheel en soms nog een gedeelte van delichte kleien/of zavellaag verdwenen.
Deverdelinginbodemeenhedenwordt bepaald door dikte,aard enkalkgehaltevan
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het zware kleidek, door diepteligging en zwaarte van de kalkrijke, lichte klei- en/of
zavellaagendoor dediepteliggingvan de Eemskleiafzetting, al dan niet tezamenmet
veen.
De onderscheiden eenheden zijn:
23* Kalkarme, zware klei-op-veengronden op kalkarme, zeer zware tot venige klei
met kattekleivlekken enveen
24 Kalkarme tot kalkhoudende, lichte tot zware klei-op-veengronden
25 Kalkarme, zware kleigronden
26 Kalkarme,zwarekleigronden opkalkarme, zeerzwarekleimet kattekleivlekken
27 Kalkarme, zware kleigronden op kalkhoudende tot kalkrijke, zware klei
28 Kalkarme, zware kleigronden op kalkhoudende tot kalkrijke, zware klei overgaand in kalkrijke, lichtezavel
29 Kalkarme, zware kleigronden op kalkrijke, lichte klei overgaand in lichte zavel
30 Kalkarme tot kalkhoudende, lichte tot zware kleigronden op kalkrijke, zware
zavel overgaand inlichtezavel
31 Kalkarme tot kalkhoudende, zware kleigronden op kalkrijke, zware klei
32 Kalkarme tot kalkhoudende, zware kleigronden op kalkrijke, zware klei overgaand in lichte zavel
33 Kalkarme tot kalkhoudende, zware kleigronden op kalkrijke, lichte klei overgaand in lichtezavel
34 Kalkhoudende, lichtetot zwarekleigronden opkalkrijke, zwarezavel overgaand
in lichtezavel.
2.2.1 Kalkarme,zwareklei-op-veengronden opkalkarme,zeer zwaretot venige klei
metkattekleivlekkenenveen (23)*
DezegrondenliggenonderNieuwScheemda,Nieuwolda enWagenborgen. Zesluiten
aan opdievaneenheid 26,waarmedezedeovergangvormennaar deeenheden 25en
21. De totale oppervlakte is niet onbeduidend. De gronden van eenheid 23 liggen
lager dan dievan 26,maar hoger dan de aangrenzende kalkarme, zware kleigronden
(eenheid 25) en de zware rodoornige gronden (eenheid 21). De eenheden 23 en 26
vormen samen de grote ruggen van het gebied. Tussen de eenheden 25 en 21 wordt
23veelal in kleinere ruggen aangetroffen.
DeDollardafzetting ishier20a60cmdik.Dediktevandehieronder voorkomende
veenband is 10a 30cm. De onderliggende Eemskleivarieert eveneensin dikte. In de
regelwordt het onder deEemskleivoorkomende veenbinnen 1,20 m aangetroffen.
De Dollardkleilaag iszwaar, soms zeer zwaar, compact, bevat geen koolzure kalk
enbehoort tot dezwarefase. Deveenband ismeestalingedroogd, brokkelig enzwart
van kleur. De Eemsklei isin deregel zeer zwaar, bevat kattekleivlekken en wordt in
de ondergrond dan veelal slap. Deze slappe klei is niet gerijpt en gaat meestal via
veenklei met veel rietresten over in eutroof veen.
Debouwvoorisdun,grijsbruin totbruin van kleur ensomsietsrossig(rodoornig).
* Tevenssymboolopdebodemkaart (bijlage3)
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Het slibgehalte van de bovengrond ligt gemiddeld boven 60%. Onder de bouwvoor
neemt de zwaarte gewoonlijk iets toe. Het humusgehalte van de bouwvoor bedraagt
4a 5 %
Profielbouw
0-15 cm bouwvoor; grijsbruin-donkerbruin; ietsroestig;humusca.5%;afslibbaar ca.65%;overgaand in
15-40cm zware-zeer zware klei; grijsbruin; dobbelsteenstructuur (in droge toestand); op breukvlakken bruine en roodbruine roestvlekken; humus ca. 4%; afslibbaar ca. 75%;scherp
overgaand in
40^15cm zwart veen; korrelig, brokkelig ingedroogd; scherp overgaand in
45-90 cm humeuze klei; grijsbruin-donkergrijs; slap (niet volledig gerijpt); gele kattekleivlekken;
humus ca. 10%; afslibbaar ca. 85%;overgaand in
> 90cm bruin-donkerbruin, eutroof veen.
TABEL 26 Grondmonsteranalyses van enkele lagen in een kalkarme, zware klei-op-veengrond op
kalkarme, zeer zware tot venige klei met kattekleivlekken en veen
laag in cm

humus %

<2

2-16

16-35

>35

pH (KC1)

15-40
55-75

3,0
9,7

59
71

27
26

12,5
1,5

2,5
2

5,5
3,2

(Profiel bij de Hondhalster Maar ten noordwesten van Nieuw Scheemda; bouwland)

TABLE 26 Mechanicalcomposition of some layersof unit 23

Op deze gronden komt bouwland voor, tenzij ze te laag en daardoor te nat liggen.
Als bouwland zijn ze, in vergelijking met de andere gronden van de oudste polders,
matig produktief. In vroeger jaren zijn ze in de regel sterk bekleid; de woelklei is
vaak in diepere ondergrond aanwezig of kon van korte afstand worden aangevoerd.
2.2.2 Kalkarme totkalkhoudende, lichte totzware klei-op-veengronden (24)
Deze klei-op-veengronden worden in een aaneengesloten oppervlak aangetroffen
onder Wagenborgen te midden van rodoornige gronden (eenheden 21 en 18). Ze
liggenvrijwelvlak, echter iets oplopend in de richting van Wagenborgen, waar pleistoceen zand ondieper in het profiel voorkomt (toevoeging c). Overigens komt de
hoogteligging overeen met dievan deandere klei-op-veengronden.
Het profiel bestaat uit 40-70 cm Dollardklei, nl. zware op lichte fase, rustend op
veen. De overgang naar het veen is vrij scherp; de overgangslaag bevat dikwijls
schelpfragmenten. Het veenis oligotroof tot mesotroof, dieper in het profiel eutroof.
Tussen het Dollardkleidek enhet veen ofin hetveenwordt plaatselijk Eemsklei aangetroffen (toevoegingg).
Delichtetot zwarekleibovengrond (ca.45%afslibbaar) bevat enigekoolzure kalk.
Met dediepte neemt het slibgehalte af, terwijl het kalkgehalte toeneemt. Het humusgehalte van de bouwvoor bedraagt ca.4%.
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Profielbouw
0-18cm bouwvoor;grijsbruin;humusca.4%;afslibbaar ca.45%;CaCOsca.0,5%;overgaand in
18-35 cm lichte-zware klei; grijs; iets gelaagd (afwisselende laagjes van lichter en zwaarder materiaal) bruine-donkerbruine roestvlekken; humus ca. 1,5%; afslibbaar ca. 35%;
CaCOa ca. 4,5%;overgaand in
35-50 cm lichte-zware klei; donkergrijs; donkerbruine roest; humus ca. 5%; afslibbaar ca. 50%;
CaCC>3ca. 2%; vrij scherp overgaand in
50-70cm zwart, verweerd veenmosveen; brokkelig ingedroogd; overgaand in
> 70cm donkerbruin-bruin, mesotroof-eutroof veen; niet verweerd.
TABEL27 Grondmonsteranalyses van enkele lagen in een kalkarme tot kalkhoudende, lichte tot
zwareklei-op-veengrond
laag in
cm

humus

%

<2

2-16

16-50

50-90

90-150

> 150

%

pH (KC1)

0-18
20-35

4,1
1,8

33
27

20
18

38
40

4,5
6

2,5
4

3
5

0,1
5,1

6,3
7,1

CaCOa

(Profiel bij Wagenborgen; bouwland)

TABLE 27 Mechanical composition of some layersof unit 24

Door hoger kalkgehalte, lager slibgehalte en betere structuur van de bouwvoor zijn
deze gronden van betere kwaliteit dan dievan devorigeeenheid.
2.2.3 Kalkarme, zware kleigronden(25)
Op de overgang naar het Dollard-randgebied worden in aansluiting op de zware
rodoornige gronden (eenheid 21) kalkarme, zware kleigronden aangetroffen in een
sterk in breedte wisselende strook. Ten noorden van Nieuwolda liggen ze tussen de
grondenvaneenheid23alsvrijsmalle,lagergelegenstroken.Tenopzichtevaneenheid
21 liggen deze gronden nauwelijks hoger. Alleen waar zich plaatselijke opduikingen
in de ondergrond voordoen, komen geringe hoogteverschillen voor.
Het voornaamste profielkenmerk isdehomogene,kalkarme,zware kleilaag (zware
Dollardfase), die ongeveer 60a 100cm dik is.Deze kleilaag rust in deregelop veen
(toevoeging f), over een vrij groot oppervlakte echter ook op Eemsklei, al dan niet
tezamen met veen (toevoegingen g, h eni),soms op zand (c) en plaatselijk opmeerbodem, al dan niet met zand (d en e)en op keileem(a).
Het gemiddeldeslibgehalte van debovengrond ligt boven 60%.Het humusgehalte
van debouwvoor ligt meestaltussen 4en 5%.Wordt in deomgeving moerasijzererts
in de ondergrond aangetroffen, dan isde bouwvoor veelal iets rodoornig.
Profielbouw
0-15 cm bouwvoor; grijsbruin-donkerbruin; humus ca. 5%; afslibbaar ca. 60%; overgaand in
15-30cm zware klei; grijsbruin-donkergrijs; dobbelsteenstructuur (in droge toestand); op breukvlakken roodbruine en bruine roestvlekken; humus ca. 4%; afslibbaar ca. 60%; overgaand in
30-45 cm zwareklei;donkergrijs-grijs; dobbelsteenstructuur;bruineroestvlekken;humusca. 3%;
afslibbaar ca. 60%;overgaand in
45-62 cm zware-zeerzwareklei;donkergrijs; prismatischestructuur;donkerbruine roestop breukvlakken; humus ca. 3 % ;afslibbaar ca. 80%; overgaand in
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62-72 cm zwart, humeus-venig zand; slibhoudend; vrij scherp overgaand in
> 72cm vaalbruin zand.
TABEL 28 Grondmonsteranalyses van enkele lagen in een kalkarme, zware kleigrond
laag in
cm
15-30
30-45
45-60
62-70

humus

%

<2

2-16

16-50

50-110

5,1
2,7
3,1
14,1

31
34
46
10

27
29
33
6,5

36
34
18,5
9

4
2
1
20,5

110-150
1,5
0,5
0,5
27

> 150
0,5
0,5
27

pH (KC1)
3,7
• 4,0
4,6
4,8

(Profiel bij Blijham; bouwland)

TABLE 28 Mechanicalcomposition of some layersof unit25

De kalkarmoede, het hoge slibgehalte en de minder goede structuur van boven- en
ondergrond zijn oorzaak, dat deze gronden als matig produktief bekend staan. In
vroegerjaren zijn ze bekleid.
2.2.4 Kalkarme, zware kleigronden opkalkarme,zeerzware kleimetkattekleivlekken (26)
Belangrijke oppervlakten worden door deze gronden ingenomen onder Nieuw
Scheemda, Nieuwolda enWagenborgen indevoormaligewestelijke boezemen onder
Nieuw-Beerta in de voormalige oostelijke boezem. In vergelijking met de reeds besproken gronden liggen ze hoger en zijn vaak als kleinere en grotere ruggen in het
terrein teherkennen (ziehoofdstuk II).
Het profiel bestaat uit een kalkarme,zwareDollardkleilaag (zwarefase), die 30tot
70cmdikisenrust opzeerzwareEemsklei. Dezelaatste kleiisindemeestegevallen
zuur en bevat dan plaatselijk veel kattekleivlekken. De overgang van de Dollardklei
naar de Eemsklei is veelal iets humeus, plaatselijk zelfs venig. Boven de donkere,
humeuzeband isdekleiin deregelsterk roestigenbevat somsook kattekleivlekken.
Onder deEemsklei kan binnen eendieptevan 1,20 mveen (toevoegingf)voorkomen
enin het centrale deelvan derug Nieuw Scheemda-Nieuwolda kalkrijke, lichteklei,
nl. woelklei (toevoegingj).
Het slib- en het humusgehalte van de grijsbruine bouwvoor liggen resp. bij 60%
en 5%. Plaatselijk is debouwvoor rossig (rodoornig).
Profielbouw (fig. 57)
0- 5cm zode; overgaand in
5-25 cm zware klei; grijsbruin; dobbelsteenstructuur; roodbruine roest; humus ca. 5%; afslibbaar ca. 60%; geleidelijk overgaand in
25^0 cm zware klei; grijsbruin-donkergrijs; dobbelsteenstructuur; donkerbruine roestvlekken,
vooral op overgang naar onderliggende laag; humus ca. 2,5%; afslibbaar ca. 60%;
scherp overgaand in
40-45 cm zwarte vegetatiehorizont; humus ca. 10%; afslibbaar ca. 75%;scherp overgaand in
45-65 cm
zeerzwareklei; donkergrijs-grijs; prismatische structuur; donkerbruine roestvlekken;
humusca. 2,5%; afslibbaar ca. 85%; geleidelijk overgaand in
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6 5 - > 90cm zware-zeer zware klei; grijs-donkergrijs; prismatische structuur; bruine en donkerbruine roestvlekken; humus ca. 1,5%; afslibbaar ca.75%.
TABEL 29 Grondmonsteranalyses van enkele lagen in een kalkarme, zware kleigrond op kalkarme,
zeer zware klei met kattekleivlekken
laag in
cm
5-25
25-40
45-65
65-90

humus
/o

5,3
2,6
2,6
1,3

CaC0 3
<2

2-16

33
40
62
43

35
23
27
21

16-50

50-90

36
33
10
34

90-150

5
3,5
0,2
1,5

0,3
0,2
0,1
0,1

> 150

/o

pH (KC1)

0,5
0,2
0,5
0,2

—
—
—
0,2

6,3
6,0
6,0
6,2

(Profiel bij 't Waat (gem. Scheemda); grasland)

TABLE 29 Mechanicalcomposition of somelayersof unit 26

Ookdekwaliteitvandezegrondenligtbenedenhetgemiddeldevandeoudstepolders.
Alleen dein vroegerjaren sterk bekleide percelen staan beter bekend.
FIG. 57 Profiel van een kalkarme, zware kleigrond op kalkarme, zeer zware klei met kattekleivlekken; legenda-eenheid 26
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FIG. 57 Profileofanon-calcareous silty clay soil overnon-calcareous silty clay to clay with
„cat-clay"mottles (unit 26)

2.2.5 Kalkarme, zware kleigronden op kalkhoudende tot kalkrijke, zware klei (27)
In de oudste polders nemen de gronden van eenheid 27 een grote oppervlakte in.
Over het algemeen liggen ze in grote aaneengesloten vlakken. Verschillen in hoogteligging zijn bij deze gronden praktisch te verwaarlozen. In de richting van de jonge
polders zijn de hoogteverschillen echter duidelijker, vooral waar een jongere polder
ten opzichte van een oudere iets hoger is opgeslibd.
De zware, nog vrij compacte kleilaag (zware Dollardfase) van deze gronden varieert
in dikte van 80 tot meer dan 120 cm. Deze kleilaag ligt op veen (toevoeging f), op
Eemsklei, al dan niet met veen (h en i)en een enkele keer op zand (c). Op de overgang
naar de eenheden 28,29 en 30bestaat het onderste gedeelte van de kleilaag uit lichter
materiaal. Dit materiaal komt dieper dan ca. 100 cm voor en moet tot de lichte fase
worden gerekend. In de richting van de jonge polders worden de profielen onderin
iets meer gelaagd, d.w.z. de zware kleiondergrond bevat dan zeer dunne, lichtere
laagjes. De overgang naar het veen is meestal vrij scherp; in de overgangslaag komen
vaak schelpfragmenten voor. Tot op een diepte van ca. 50 cm is het profiel kalkarm.
De ondergrond bevat gemiddeld 4% CaC03. Roestvlekken komen pas op een diepte
van ca. 40 cm voor.
Het slibgehalte van de grijsbruine bouwvoor bedraagt ca. 60%; het humusgehalte
varieert tussen 3 en 5%; het gehalte aan koolzure kalk is nauwehjks 0,1%. In enkele
gevallen is het kalkgehalte hoger als gevolg van veelvuldige kalkbemesting.
Profielbouw (fig. 58)
0- 12cm bouwvoor; bruingrijs; humus ca. 4%; afslibbaar ca. 65%;overgaand in
12- 35cm zwareklei;bruingrijs-donkergrijs; dobbelsteenstructuur; humusca.4%;afslibbaar ca.
60%; overgaand in
35- 58 cm zware-zeer zware klei; donkergrijs-grijs; prismatische structuur; donkerbruine roestvlekjes; humus ca. 2,5%;afslibbaar ca. 75%;overgaand in
58- 80cm zware-zeer zware klei; enkele zeer dunne fijnzandhoudende laagjes; donker-grijs;
prismatische structuur; bruine roestvlekken; humus ca. 2%; afslibbaar ca. 70%;
CaC03 ca. 4%; overgaand in
80-100 cm zware klei; iets gelaagd; grijs; prismatische structuur; bruine en oranjebruine roestvlekken; humus ca. 2%; afslibbaar ca. 60%; CaC0 3 ca. 5%; overgaand in
100-120 cm lichte-zware zavel; grijs; oranjebruine roestvlekken; humus ca. 2%; afslibbaar ca.
30%;CaCO 3 ca. 5%.
TABEL 30 Grondmonsteranalyses van enkele lagen in een kalkarme, zware kleigrond op kalkhoudende tot kalkrijke, zware klei
laag in
cm

humus

%

<2

2-16

16-50

12- 35
35- 58
58- 80
80-100
00-120

4,0
2,4
1,8
2,5
2,4

43
59
49
39
17

26
31
23
24
11

20
11
27
31
38

50-110 110-150
11

—
1
5,5
34

—
—
—
0,5

—

> 150

CaCOa
%
pH(KC1)

—
0,5

0,2
3,8
5,0
5,0

5,3
6,0
6,9
6,9
7,2

(Profiel ten noorden van Blijham; bouwland)

TABLE 30 Mechanicalcomposition of some layersof unit27
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De gronden van eenheid 27staan in depraktijk beter aangeschreven dan dievan de
voorgaande eenheden.
FIG. 58 Profiel van een kalkarme,
zware kleigrond op kalkhoudende
tot kalkrijke, zware klei; legendaeenheid 27

FIG. 58 Profileof a non-calcareous
silty clay loamto silty claysoilover
slightlycalcareous tocalcareoussilty
clayloamto silty clay (unit 27)

2.2.6 Kalkarme,zwarekleigronden opkalkhoudende tot kalkrijke, zwarekleiovergaandinkalkrijke,lichte zavel (28)
Eenbelangrijkeoppervlaktevandeoudstepolderswordtingenomendoordegronden
van eenheid 28.Zeliggen tussen de eenheden 27,29en 30in aaneengesloten vlakken
en stroken. Hoogteverschillen binnen deeenheid en met de hierop aansluitendeeenheden zijn te verwaarlozen.
Het profiel bestaat tot op een diepte van ca. 75cm uit zware klei (zware Dollardfase). Hieronder wordt lichte klei aangetroffen, die meestal via zware zavel in lichte
zavel overgaat; het geheel behoort tot de lichte Dollardfase. In de ondergrond kan
veen (toevoeging f), Eemsklei, al dan niet met veen (h en i) en soms zand (c) voorkomen.De overgangslaag tussen delichte Dollardfase enhetveenbevatsomsschelpfragmenten.Hetprofielistotopeendieptevanca.50cmkalkarm.Deondergrondbevat
gemiddeld 4% CaCC>3.Roestverschijnselen beginnen pas opeendieptevanca.35cm.
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Het slib- en humusgehalte van de bruingrijze bovengrond komt overeen met die
van eenheid 27.Ook het gehalteaan koolzure kalk ligt gemiddeld bij 0,1 %.
Profielbouw
0- 15cm bouwvoor; bruingrijs; humus ca. 4%; afslibbaar ca. 60%; overgaand in ;
15- 35cm zwareklei;bruingrijs-donkergrijs; dobbelsteenstructuur;humusca.4%;afslibbaar ca.
60%; overgaand in
35- 50 cm zware-zeer zware klei; donkergrijs-grijs; prismatische structuur; donkerbruine-roodbruineroest; humus ca. 2%; afslibbaar ca. 70%; CaCOs ca. 0,5%;overgaand in
50- 75cm lichte-zwareklei;ietsgelaagd;grijs;bruineroest; humusca. 1,5%afslibbaar ca.45%;
CaCC>3 ca. 4,5%;geleidelijk overgaand in
75-100 cm zwarezavel-lichteklei;ietsgelaagd; grijs-lichtgrijs; oranjebruine roestvlekken; humus
ca. 1 %; afslibbaar ca. 35%;CaCOs ca. 5,5%; geleidelijk overgaand in
100-120 cm lichte-zwarezavel;ietsgelaagd;grijs-lichtgrijs; oranjebruine roest; humusca. 1 %; afslibbaar ca. 25%; CaCOs ca. 4,5%.
TABEL 31 Grondmonsteranalyses van enkele lagen in een kalkarme, zware kleigrond op kalkhoudende tot kalkrijke, zware klei overgaand in kalkrijke, lichte zavel
laag in
cm

humus
/o

<2

2-16

15- 35
35- 50
50- 75
75-100
100-120

3,9
2,1
1,3
0,9
0,9

36
45
24
21
14

25
27
23
16
11

CaCOs
16-50

50-110

31,5
25
43
38
26

5,5
3
10
23,5
49

0,5
1,5

1,5
—

%

pH (KC1)

—

4,6
6,3
7,0
7,1
7,0

0,4
4,4
5,4
4,2

(Profiel ten noorden van Blijham; bouwland)

TABLE 31 Mechanicalcomposition of somelayersof unit28

De gronden komenin kwaliteit overeen met die van27.
2.2.7 Kalkarme,zwarekleigrondenopkalkrijke,lichtekleiovergaandinlichtezavel(29)
Eenheid 29beslaat eengrote oppervlakte. Zowelindevoormaligewestelijke alsin de
voormaligeoostelijkeboezemwordenhiervangroteenvrijgrotevlakken aangetroffen.
Dezevlakkenliggenvooraltussendievandeeenheden27,28en30,waarmedezegeen
merkbare hoogteverschillen vertonen. Onderlinge verschillen in hoogteligging binnen
de eenheid zijn eveneens te verwaarlozen.
De Dollardkleilaag is hier, evenals bij 28, opgebouwd uit de zware en lichte fase.
De zware is hier slechts 50cm dik (fig. 59). De overgang naar de lichte is vaak vrij
scherp; deze vindt meestal plaats via lichte klei naar lichte zavel. In de ondergrond
kan binnen 1,20 m voorkomen: veen, met op de overgang vaak schelpfragmenten,
(toevoeging f), Eemsklei, al dan niet met veen (h en i) en soms zand (c).Tot op een
diepte van ca. 40 cm is het profiel kalkarm; de ondergrond bevat ca. 5% CaCOs.
Pas op een dieptevan ca. 35cmtreedt roest op.
Debovengrondwijkt in slib-, humus- en koolzure-kalkgehalte weinig af van die
van devorige eenheid.
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FIG. 59 Profiel van een kalkarme, zware kleigrond op kalkrijke, lichte klei overgaand in lichte
zavel; legerida-eenheid 29
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> 110cm zwartveen;opovergangschelpjes.
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overgaand in

TABEL 32 Grondmonsteranalyses van enkele lagen in een kalkarme, zware kleigrond op kalkrijke,
lichte klei overgaand in lichtezavel
laag in
cm
15- 35
35- 55
55-110

humus

CaCOs

/o

<2

2-16

16-50

2,5
1,6
1,0

48
33
14

25
18
12

21
37
39

50-110 110-150
5
12
34

> 150

0,5

0,5

—

—

0,5

0,5

%

pH(KC1)

0,7
4,7
5,9

6,6
6,8
7,1

(Profiel ten westen van Scheemda; bouwland)

TABLE 32 Mechanicalcomposition ofsomelayersof unit 29

In kwaliteit komen dezegronden nog overeen met dievan 27en28.
2.2.8 Kalkarme tot kalkhoudende, lichtetot zwarekleigronden opkalkrijke,zware
zavelovergaandinlichte zavel (30)
In de voormalige westelijke boezem beslaat deze eenheid een niet onbeduidende oppervlakte; in de voormalige oostelijke boezem wordt alleen ten zuiden van de Ganzendijk onder Finsterwoldeeenvlakvanenigebetekenisaangetroffen. Metbetrekking
tot verschillen in hoogteligging wordt naar het voorgaande verwezen.
Het ca. 25 cm dikke kleidek (zware fase) rust op zavel (lichte fase). Vaak is de
overgang van de zware naar delichte fase vrij scherp. Is het kleidek dunner dan 25
cm dan heeft meestal vermenging plaatsgehad met de lichtere ondergrond. Het dek
isdanlichter.Hetzaveligemateriaalbestaatboveninuitzwarezavel,dienaarbeneden
geleidelijk overgaat inlichtezavel.Binnen 1,20mwordt vaak veenaangetroffen (toevoegingf) met opdeovergang schelpfragmenten. Verder kan in deondergrond voorkomen: Eemsklei,al dan niet met veen (h en i) en ten slotte zand (c). Op een diepte
van ca. 25cmwordt het profiel kalkhoudend en dieper kalkrijk. Roest begint op een
diepte van ca. 35cm.
.
Het slibgehaltevandebovengrond ligtongeveer bij45%,hethumusgehaltebij 3%
enhet koolzure-kalkgehalte bij0,5%.
Profielbouw
0-18 cm bouwvoor; bruingrijs-donkergrijs; humus ca. 3%; afslibbaar ca. 45%; CaCC>3 ca. 0,5%
overgaand in
18-47 cm zwarezavel-lichteklei;ietsgelaagd;donkergrijs-grijs; bruineen lichtbruine roestvlekjes;
humus ca. 1,5%; afslibbaar ca. 40%; CaC0 3 ca. 4%; geleidelijk overgaand in
47-83 cm zeer lichte-lichte zavel; iets gelaagd; grijs; lichtbruine en oranjebruine roestvlekken;
humus ca. 1%; afslibbaar ca. 20%; CaCOs ca. 5,5%: scherp overgaand in
> 83cm donkerbruin veen; op overgang enkele schelpfragmenten.

Deze gronden zijn vanwegehun lager slibgehalte, hoger kalkgehalte en betere structuur van debouwvoor van betere kwaliteit dan dievan deeenheden 27,28en29.Ze
zijn echter welietsgevoeliger voor dichtslempen.
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TABEL 33 Grondmonsteranalyses van enkele lagen in een kalkarme tot kalkhoudende, lichte tot
zware kleigrond op kalkrijke, zware zavel overgaand in lichte zavel
laag in
cm

humus

°/

CaCOs
<2

2-16

16-50

50-110

110-150

30
26
13

14
14
6

31
27
29

23
33
52

-

/o

pH (KC1)

0,4
4,4
5,5

6,6
7,4
7,5

/o

0-18
18-47
47-83

3,0
1,2
0,4

2

(Profiel ten zuiden van de Ganzendijk, gemeente Finsterwolde; bouwland)

TABLE 33 Mechanicalcomposition of somelayersof unit30

2.2.9 Kalkarme totkalkhoudende, zware kleigronden op kalkrijke,zware klei (31)
Deze worden uitsluitend op de overgang naar de jongste polders aangetroffen. Ze
beslaan eenbelangrijke oppervlakte, sluiten in hoofdzaak aan op dievan eenheid27,
hebben een vlakke ligging en liggen ten opzichtevan de vorige eenheden iets hoger.
Dezehoogteverschillen zijn in het veld alleen merkbaar, waar eenjongere polder ten
opzichte van een oudere iets hoger is gelegen.
Deprofielbouwkomtveelovereenmetdievaneenheid27.Dezwarekleilaag(zware
fase), diedikker isdan 100cm,ishier echterietsminder compact enheeft gemiddeld
een betere structuur. Vooral onder Nieuw-Beerta zijn de profielen iets gelaagd; de
lichterelaagjes zijn echter steedsdunner dandezwaardere.Detotale Dollardafzetting
is meestal dikker dan 120 cm. Plaatselijk komt veen (toevoeging f) voor en onder
Nieuwolda Eemsklei (i).Tot op een diepte van 25cmis het profiel kalkarm, tussen
25 cm en ongeveer 50 cm diepte kalkhoudend en dieper kalkrijk. De toename van
het kalkgehalte heeft over het algemeen een geleidelijk verloop. Roestvlekken treden
ook hier op een diepte van ca. 40cmop.
Debouwvoor isbruingrijs tot donkergrijs. Het slibgehalteervanbedraagt minstens
60%; het humusgehalteligt tussen 3en 4% enhet koolzure-kalkgehalte bij 0,5%.
Profielbouw
0-15 cm bouwvoor; bruingrijs-donkergrijs; humus ca. 3,5%; afslibbaar ca. 70%; CaCOa ca.
0,5%; overgaand in
15-40cm zware-zeer zware klei; donkergrijs; dobbelsteen-prismatische structuur; humus ca. 3%;
afslibbaar ca. 70%; CaCOa ca. 1,5%; overgaand in
40-70 cm zware-zeerzwareklei;donkergrijs-grijs;prismatische structuur; bruine en donkerbruine
roestvlekken; humusca. 2,5%;afslibbaar ca. 75%;CaCOsca. 5,5%; overgaand in
70-95 cm zware-zeer zware klei; donkergrijs-grijs; dobbelsteen-prismatische structuur; bruine en
donkerbruine roestvlekken; humus ca. 2,5%; afslibbaar ca. 70%; CaCOa. ca. 5%;
overgaand in
> 95 cm zware zavel-lichteklei; grijs; bruine en oranjebruine roestvlekken; humus ca.1,5%; afslibbaar ca. 35%;CaC0 3 ca. 6,5%

De landbouwkundige mogelijkheden op de gronden van eenheid 31 zijn door het
hogere kalkgehalte en debetere structuur ruimer dan op dievan 27.
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TABEL 34 Grondmonsteranalyses van enkele lagen in een kalkarme tot kalkhoudende, zware kleigrond op kalkrijke, zware klei
laag in
cm

humus
/o

>2

2-16

16-50

0-15
15-40
40-70
70-95

3,5
3,2
2,8
2,4

48
50
55
50

26,5
25
26
25,5

17,5
22
17,5
18

CaC0 3
50-110 110-150
6
1,5
1
6

> 150

1
1
0,5
0,5

1
0,5

—
—

/o

pH (KC1)

0,6
1,8
5,6
5,2

7,0
6,7
7,3
6,8

(Profiel bij Nieuw-Beerta; bouwland)

TABLE 34 Mechanicalcomposition of somelayersof unit31

2.2.10 Kalkarme tot kalkhoudende, zware kleigronden opkalkrijke, zware klei, overgaand in lichte zavel (32)
Deze komen, zowel in de voormalige westelijke als in de voormalige oostelijke boezem, als kleinere vlakken tussen de gronden van eenheid 31 voor.
Eenheid 32 komt wat profielbouw betreft overeen met eenheid 28. Ook hier bestaat
het profiel tot op een diepte van ca. 75 cm uit zware klei (zware fase), rustend op
lichte klei en zavel (lichte fase). De Dollardafzetting gaat in het vlak, dat in de voormalige oostelijke boezemligt,door tot dieper dan 1,20 m.In het vlak onder Nieuwolda
komt Eemsklei(i)in de ondergrond voor. In deandere vlakjes kan ook veen (f) binnen
1,20 m worden aangetroffen. Het profiel ishier slechts tot op een diepte van ca. 25 cm
kalkarm. Roest treedt op een diepte van ca. 35 cm op.
Voor slib-, humus- en koolzure-kalkgehalte van de bouwvoor zie vorige eenheid.
Profielbouw
0-15 cm bouwvoor; bruingrijs-donkergrijs; humus ca. 3.5%; afslibbaar ca. 60%; CaC0 3 0,5%;
overgaand in
15-40 cm zware klei; donkergrijs; dobbelsteen-prismatische structuur; humus ca. 3 % ; afslibbaar
ca. 65%;CaCOs ca. 2%; overgaand in
40-75 cm zware klei, onderin iets gelaagd; donkergrijs-grijs; prismatische structuur; bruine en
donkerbruineroestvlekken;humusca.1,5%;afslibbaar ca.60%;CaC0 3ca.5,5%;overgaand in
> 75 cm zware zavel-lichte klei, iets gelaagd-gelaagd; grijs-lichtgrijs; bruine-oranjebruine roestvlekken; humus ca.,1%; afslibbaar ca. 35%;CaCOs ca. 6%.

In landbouwkundige kwaliteit komt eenheid 32 overeen met 31.

2.2.11 Kalkarme tot kalkhoudende, zware kleigronden op kalkrijke, lichte klei overgaand in lichte zavel (33)
Ook deze gronden worden omsloten door die van eenheid 31 en 32. De totale oppervlakte is klein. Een klein vlak ligt ten noorden van Midwolda. Ten zuiden van NieuwBeerta ligt een betrekkelijk groot vlak met twee zeer kleine.
De profielbouw van deze eenheid is te vergelijken met die van 29, nl. 50 cm zware
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klei (zware fase) op lichte klei en zavel (lichte fase). Alleen in het vlakje ten noorden
van Midwolda komt veen (f) voor binnen 1,20 m. Op een diepte van 25 cm wordt
het profiel kalkhoudend. Roest begint op een diepte van ca. 35 cm.
Het humus-, slib- en koolzure-kalkgehalte van de bouwvoor wijkt niet af van dat
van de twee voorgaande eenheden.
Profielbouw
0-15 cm bouwvoor; bruingrijs-donkergrijs; humus ca. 3,5%; afslibbaar ca. 60%; CaC03 ca
0,5%; overgaand in
15-35 cm zware klei; donkergrijs; dobbelsteen-prismatische structuur; humus ca. 2,5%; afslibbaar ca. 65%;CaC03 ca. 1,5%; overgaand in
35-50 cm zware klei; donkergrijs-grijs; primatische structuur; bruine en donkerbruine roestvlekken; humus ca. 1,5%; afslibbaar ca. 60%; CaCOs 4,5%;vrij scherp overgaand in
50-80 cm lichte-zwarezavel;gelaagd; grijs; bruine en oranjebruine roestvlekken; humus ca. 1 %;
afslibbaar ca. 25%;CaCOs ca. 6,5%; geleidelijk overgaand in
> 80cm zeer lichte-lichte zavel; gelaagd; lichtgrijs; oranjebruine roestvlekken; humus ca. 1 %;
afslibbaar ca. 20%; CaCOs ca. 5,5%.

Ook eenheid 33 is wat landbouwkundige kwaliteit betreft nog te vergelijken met 31
en 32.

2.2.12 Kalkhoudende, lichte tot zware kleigronden opkalkrijke, zware zavel overgaand
in lichte zavel (34)
Deze eenheid is alleen in devoormalige oostelijke boezem onderscheiden als een bijna
te verwaarlozen oppervlakte binnen een vlak van eenheid 33.
Evenals bij eenheid 30 bestaat ook hier het profiel uit een ca. 25 cm dik kleidek
(zware fase) op zavel (lichte fase). De Dollardafzetting is dikker dan 1,20 m. Het
profiel is in de bovengrond kalkhoudend. Op ca. 35 cm diepte begint de roest.
De bouwvoor heeft een slibgehalte van ca. 45%, een humusgehalte van 3% en een
koolzure-kalkgehalte van ca. 1 %.
Profielbouw
0-17 cm bouwvoor; donkergrijs; humus ca. 3 % ; afslibbaar ca. 45%; CaCOs ca. 1%; overgaand in
17-30 cm lichte klei, iets gelaagd; donkergrijs-grijs; humus ca. 2%; afslibbaar ca. 40%; CaCOs
ca. 2,5; geleidelijk overgaand in
30-60 cm zware zavel, iets gelaagd-gelaagd; grijs; bruine en oranjebruine roestvlekken; humus
ca. 1 %; afslibbaar ca. 30%; CaC03 ca. 5,5%; geleidelijk overgaand in
60- > 90cm lichtezavel;ietsgelaagd-gelaagd; grijs-lichtgrijs; oranjebruine roestvlekken; humus ca.
' 1%; afslibbaar ca. 20%; CaCOs ca. 6%.

Door hoger kalkgehalte, lager slibgehalte en betere structuur van de bouwvoor zijn
deze gronden van nog iets betere kwaliteit dan die van de eenheden 31, 32 en 33.

2.3 Jongste Dollardpolders
De jongste polders sluiten aan op de oudste. Ze beslaan een grote oppervlakte.
De profielen bestaan uit een Dollardklei-afzetting, die dikker is dan 1,20 m, be144

houdens op enkeleplaatsen, waar deEemskleiondiepvoorkomt. In allepolders, met
uitzondering van de Johannes Kerkhovenpolder, is de in het profiel voorkomende
Dollardklei vrijwel alleen uit de zware fase opgebouwd. Slechts op enkele plaatsen
wordt binnen eendieptevan 1,20 mlichtekleienzavel(lichtefase) aangetroffen. Dat
hetzwarekleidekindejongstepoldersdikkerisdanindeoudste,moetvooralworden
toegeschreven aan de steeds hogere opblibbing en de afnemende inklinking, diezich
in de trapsgewijze ligging van depolders manifesteert.
De Johannes Kerkhovenpolder isminder hoog opgeslibd. Dezepolder is namelijk
als rauw slik ingedijkt, waardoor in het grootste gedeelte van die polder geen zware
kleitotafzetting isgekomen.DemeesteindeJohannesKerkhovenpolder voorkomendegronden bestaan dan ook uitprofielen, diealleenuit delichteDollardfase zijn opgebouwd.
Debodemprofielen vandehoog opgeslibdepoldersbevattenzowelindeboven-als
indeondergrond kalk.Hetkalkgehaltevandeprofielenishogerbijafnemende ouderdom van depolder. Ookineenendezelfde polder kanwordenwaargenomen, dat het
gehalteaankoolzurekalkvanafdeoudenaardenieuweredijktoeneemt.Inderichting
van de kwelder stijgt het koolzure-kalkgehalte van debovengrond, vanaf depolders,
die aan de oudste Dollardpolders grenzen, geleidelijk van 2 tot 10%. In het profiel
neemt dekalkrijkdom metdedieptetoe.Dezetoenamemetdediepteneemtechterin
de richting van dehuidige Dollard af. In dejongste polder ishet kalkgehalte van de
ondergrond slechts weinighoger dan dat van de bovengrond.
De variatie in kalkgehalte is in de Johannes Kerkhovenpolder anders dan in de
anderejongepolders.Hetgehalteaan koolzurekalkvandebijdenieuwedijk gelegen
lichtere profielen iserlager danvan dezwaardereprofielen, dieindezelfde polder bij
deoude dijk liggen.Ingrotetrekken neemthetkalkgehaltevandebovengrond, vanaf
de oude dijk in derichting van denieuwe dijk, afvan 9tot 3%.Het kalkgehalte van
dein deJohannes Kerkhovenpolder voorkomende zwaardere profielen neemt met de
diepte toe. Zodra de profielen lichter worden, wordt deze toename in kalkgehalte
steeds geringer. De bij de nieuwe dijk gelegen zeer lichte profielen bevatten zelfs in
de ondergrond iets minder kalk dan in de bovengrond.
De onderverdeling van de gronden in bodemeenheden berust op de dikte en het
kalkgehalte van het zwarekleidek enheteventueel indeondergrond voorkomen van
delichte afzetting. Bij de onderverdeling van degronden in deJohannes Kerkhovenpolder is bovendien nog gelet op dezwaarte van de lichter wordende ondergrond.
De onderscheiden eenheden zijn:
35* Kalkhoudende,zwarekleigronden opkalkarme,lichtetotzwarekleiofopvenige
klei met kattekleivlekken
36 Kalkhoudende, zware kleigronden op lichte tot zware klei overgaand in zware
zavel
37 Kalkhoudende, zware kleigronden op kalkrijke, zware klei
38 Kalkrijke, zware kleigronden op kalkhoudende, lichte klei overgaand in zware
zavel
39 Kalkrijke, zware kleigronden op zeer kalkrijke, zware klei
* Tevens symbool op de bodemkaart (bijlage 3)
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40 Zeer kalkrijke, zware kleigronden
41 Zeer kalkrijke, lichte kleigronden op zware zavel overgaand in kalkrijke, lichte
zavel
42 Kalkrijke, zware zavelgronden oplichte zavel
43 Kalkrijke, lichte zavelgronden op kalkhoudende, zeer lichte zavel
2.3.1 Kalkhoudende,zwarekleigronden opkalkarme,lichtetotzwarekleiofop venige
kleimetkattekleivlekken (35)*
De totale oppervlakte van deze gronden is klein. In de Oostwolderpolder, ter
plaatse van het voormalige eiland Munnekeveen en in de Kroonpolder worden ze
slechts in eenpaar langsdebuitendijken gelegenpercelenaangetroffen. Ten opzichte
van de andere, in dezelfde polder gelegen gronden liggen ze niet lager, hoewel men
dit zou verwachten bij gronden met eenvenige ondergrond.
* Tevens symbool op bodemkaart (bijlage 3)
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FIG. 60 Profiel van een kalkhoudende, zware kleigrond op
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FIG. 60 Profileofaslightly calcareous silty clay loam to silty
claysoilovernon-calcareousloam
to silty clay or overpeaty clay
with„cat-clay"mottles (unit 35)

Het profiel is gedeeltelijk uit de zware Dollardfase, gedeeltelijk uit de Hchte fase
en soms ook nog uit veen opgebouwd. De zware kleilaag is ongeveer 60cm dik; de
structuur ervanis,invergelijking metdievandevoorgaande eenheden, gunstiger. De
zavelige afzetting is meestal gelaagd en bevat in het profiel te Munnekeveen dunne
bandjes verslagen veen. De zwaardere laagjes en deveenbandjes bevatten in deregel
kattekleivlekken. De vlekken in de zavelige bandjes hebben meer een roestkleur. Te
Munnekeveen komt plaatselijk binnen 1,20 mveen voor. Dit veen heeft een eutroof
karakter enis enigszins slap.Tot op eendiepte van ca. 60cmishet profiel kalkhoudend;deondergrond iskalkarm.Roestvlekkenbeginnen opeendieptevanca.30cm.
De bovengrond heeft een slibgehalte van ongeveer 60%.Het humusgehalte ervan
ligt tussen 3,5 en4% en het koolzure-kalkgehalte tussen 2en4%.
Profielbouw (fig. 60)
0- 15cm bouwvoor; bruingrijs-donkergrijs; humus ca. 3 % ; afslibbaar ca. 60%; CaCOs ca.
3,5%; overgaand in
15- 30cm zware klei; donkergrijs; dobbelsteen-prismatische structuur; bruine roestvlekken;
humus ca.2,5%;afslibbaar ca. 60%;CaCC>3ca. 3,5% overgaand in
30- 50cm lichte-zware klei, iets gelaagd; donkergrijs-grijs; bruine roestvlekken; humusca.2,5%;
afslibbaar ca. 50%; CaCOs ca. 2%; overgaand in
50- 70cm zware zavel-lichte klei; gelaagd met veenbandjes; donkergrijs; bruineroestvlekken (in
kleilaagjes); humus ca. 7,5%; afslibbaar ca. 35%; overgaand in
70- 90cm zwarezavel-lichteklei,gelaagdmetverslagenveen;donkergrijs-zwart (veen);gelekattekleivlekken (in kleibandjes) en bruine-bruingele roestige vlekken (in zavelige laagjes);
humus ca. 20%; afslibbaar ca. 40%; overgaand in
90-110 cm zware zavel-lichte klei, sterk gelaagd met verslagen veen; donkergrijs-zwart; bruinebruingele roest (slechts enkele gele kattekleivlekken); humus ca. 40%; afslibbaar ca.
40%; overgaand in
> 110cm slappe klei; blauwgrijs-blauw (gereduceerd).
TABEL 35 Grondmonsteranalysesvan enkelelagen in een kalkhoudende, zware kleigrond op kalkarme, lichte tot zware klei of op venigeklei met kattekleivlekken
CaCOs

laag in
cm

humus
/o

>2

15- 30
30- 50
50- 70
70- 90
90-110

2,8
2,4
7,2
18,6
38,8

42
37
28
34
39

2-16
18
14,5
12
15,5
23

16-50
24
27
34
29
31

50-11C
15
21,5
27
22
7

0,5

0,5

%

pH(KC1)

3,6
1,7
0,1
0,1

7,3
7,1
6,8
5,9
3,5

—

(Profiel te Munnekeveen, gemeente Nieuwolda; bouwland)

TABLE 35 Mechanicalcomposition ofsomelayersof unit 35

Niettegenstaande de minder gunstige ondergrond is deze eenheid beter dan die van
deoudstepolders.Dezebeterekwaliteit moetaanhethogerekalkgehalte endebetere
structuur van de bovengrond worden toegeschreven.
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2.3.2 Kalkhoudende, zware kleigronden op lichte tot zware klei overgaand in zware
zavel (36)
Ook de oppervlakte van deze gronden is gering. Ze worden alleen in de Kroonpolder
aangetroffen en omsluiten daar een vlakje van de vorige eenheid. Hoogteverschillen
met de andere in de Kroonpolder voorkomende gronden zijn van geen betekenis.
De profielbouw komt in verschillende opzichten overeen met die van de vorige
eenheid. De zavelige ondergrond is hier echter kalkhoudend en het verslagen veen
ontbreekt. De zware kleilaag (zware fase) is gemiddeld 75 cm dik. De lichte afzetting
(lichte fase) is gelaagd, de zavelige laagjes zijn dikker dan de meer kleiige. Het geheel
is kalkhoudend, soms kalkrijk. Roest treedt ongeveer op een diepte van 40 cm op.
Wat het slib-, humus- en koolzure-kalkgehalte van de bovengrond betreft, wordt
verwezen naar de vorige eenheid.
Profielbouw (fig. 61)
0- 17cm bouwvoor;donkergrijs;humusca.3%;afsubbaarca.5,5%CaC0 3 ca.3%;overgaandin
17- 40 cm zwareklei,onderin ietsgelaagd;donkergrijs-grijs; humusca. 1,5%; afslibbaar ca55%;
CaC03 ca. 5%; overgaand in

^*."?*-"-iji-"' Tt- - *"

FIG. 61 Profiel van een kalkhoudende, zware kleigrond op
lichte tot zware klei overgaand
in zware zavel; legenda-eenheid
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Fio. 61 Profileofaslightly calcareoussilty clay loam to silty
clay soil over clay loam to silty
claymergingintoloam (unit 36)

40- 75cm lichte-zware klei, iets gelaagd-gelaagd; grijs; bruine roestvlekken; humus ca. 1,5%;
afslibbaar ca. 45%;CaCC>3ca. 5%; geleidelijk overgaand in
75-125 cm lichte klei,iets gelaagd;grijs; bruineroestvlekken;humus ca. 3%;afslibbaar ca. 45%;
CaC03ca3%.
TABEL 36 Grondmonsteranalyses van enkele lagen in een kalkhoudende, zware kleigrond op lichte
tot zware klei overgaand in zwarezavel
laag in
cm
0- 17
17- 40
40- 75
75-125

humus

CaCOa

/o

>2

2-16

16-50

2,7
1,6
1,3
2,7

37
38
28
32

21
22
22
18

30
32
37
34

50-110 110-150
11,5
8
12
15

> 150

%

pH (KCI)

—

—
—

0,5
0,5

0,5
0,5

3,1
5,8
5,3
2,7

7,4
7,2
7,3
7,0

0,5

(Profiel in de Kroonpolder, gemeente Beerta; bouwland)

TABLE 36 Mechanicalcomposition ofsomelayers of unit 36

In kwaliteit kan dezegrond worden vergeleken met devolgende eenheid.
2.3.3 Kalkhoudende, zware kleigronden op kalkrijke,zware klei (37)
Deze gronden beslaan praktisch de gehele oppervlakte van de polder Nieuwland en
de Kroonpolder en verder een gedeelte van de Lintelopolder. De gronden liggen in
een endezelfde polder nagenoeg vlak.Alsgevolg van desteedshogere opslibbing in
de richting van de huidige Dollard bedraagt het hoogteverschil tussen de polder
Nieuwland endeKroonpolderruim30cm.Dehoogteverschillenmetdeaangrenzende
gronden, resp. de eenheden 31 en 39 zijn vanwege het niveauverschil in opslibbing
en het verschil in inklinking eveneens groot.
Het profiel is geheel opgebouwd uit de zware Dollardfase (fig. 62). De zwaarte
komt vrijwel overeen met die van de eenheden 27 en 31.De zware kleilaag is hier
echter minder compact en heeft een betere structuur; de ondergrond bevat nl. meer
scheuren.Somsishetprofielindeondergrondgelaagd.Indenabijheid vanpleistocene
opduikingen (Oostwold) wordt indeondergrond plaatselijk veen (f),zand (c)ofleem
(a)aangetroffen. Ineenenkelgevalkomtonderhetzwarekleidek Eemsklei(i)binnen
1,20 m'voor (ten oosten van de Ganzendijk). Het profiel is bovenin kalkhoudend,
onderin kalkrijk. Over het algemeenisdetoenamevan dekalkrijkdom met dediepte
vrij geleidelijk. Op ca. 40cm dieptebeginnen de roestvlekken.
Het gehalte aan afslibbare delen van de bouwvoor bedraagt 60% en meer. Het
humusgehalte isca. 3,5%en het koolzure-kalkgehalte varieert van 1 tot 4%.
Profielbouw
0-18 cm
bouwvoor; donkergrijs; humus ca. 3%; afslibbaar ca. 60%; CaCOa ca. 2,5%; over18-35 cm

zware Wei; donkergrijs; dobbelsteen-prismatische structuur; humus ca. 2,5%; afslibbaar ca. 65%;CaCOa ca. 4%; overgaand in
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35-70 cm

zware klei; donkergrijs-grijs; prismatische structuur; bruine en donkerbruine roestvlekken;humusca.2%;afslibbaar ca.65%;CaCChca.5,5%;geleidelijk overgaand in
70- > 100cm zwareklei, ietsgelaagd; grijs; prismatische structuur; bruine en donkerbruine roestvlekken; humus ca. 1,5%; afslibbaar ca. 60%; CaC0 3 ca. 6%.

Door het hogere kalkgehalte en debetere structuur zijn delandbouwkundige mogelijkheden op deze gronden iets groter dan op dievan eenheid31.
FIG. 62 Profiel van een kalkhoudende, zware kleigrond op
kalkrijke, zware klei; legendaeenheid 37
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FIG. 62 Profileofaslightly calcareous silty clay loam to silty
claysoilovercalcareoussiltyclay
loamtosilty clay (unit 37)

2.3.4 Kalkrijke,zwarekleigronden opkalkhoudende, lichteklei overgaand in zware
zavel (38)
Een geringe oppervlakte wordt in de Stadspolder door deze eenheid ingenomen. De
iets hogere ligging van deze gronden ten opzichte van eenheid 39 is in het terrein
merkbaar.
De profielbouw komt overeen met die van eenheid 36.Het profiel is eveneens opgebouwd uit de zware en lichte Dollardfase. Het zware kleidek is gemiddeld 50cm
dik en heeft een vrij goede structuur. De lichtere ondergrond is over het algemeen
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sterk gelaagd. De zavellaagjes zijn steeds dikker dan de meer kleiige. De bovengrond
is kalkrijk; het kalkgehalte neemt echter met de diepte af. Roest treedt op vanaf ca.
30 cm diepte.
Het slibgehalte van de bouwvoor bedraagt ongeveer 55%; het humusgehalte ca.
3% en het koolzure-kalkgehalte ca. 8%.
Profielbouw
0- 17cm bouwvoor;donkergrijs; humusca. 3%;afslibbaar ca. 55%;CaC03ca. 8%; overgaand
in
17- 45cm zware klei, iets gelaagd; donkergrijs-grijs; dobbelsteen-prismatische structuur; onderin
bruine en donkerbruine roestvlekjes; humus ca. 2%; afslibbaar ca. 55%;CaC03 ca. 8
%; geleidelijk overgaand in
45- 70 cm lichte klei,iets gelaagd-gelaagd;grijs; bruine-lichtbruine roestvlekken; humus ca. 2%;
afslibbaar ca. 45%; CaC03 ca. 6%; geleidelijk overgaand in
70-120 cm zware zavel, gelaagd; grijs-lichtgrijs; lichtbruine-oranjebruine roestvlekken; humus ca.
2%; afslibbaar ca. 30%; CaCOa ca. 2,5%.

In landbouwkundige kwaliteit komen deze gronden overeen met die van eenheid 39.

2.3.5 Kalkrijke, zware kleigronden op zeer kalkrijke, zware klei (39)
Deze sluiten aan bij eenheid 37. Ze nemen een grote oppervlakte in en beslaan de
gehele Oostwolder- en Finsterwolderpolder, het grootste gedeelte van de Stadspolder
en een klein gedeelte van de Johannes Kerkhovenpolder. In een en dezelfde polder
liggen de gronden nagenoeg vlak. De polders hellen iets in de richting van de huidige
Dollard, d.w.z. de gronden liggen in iedere polder bij de oude dijk iets hoger dan bij
de nieuwe. De hoogteverschillen tussen de afzonderlijke polders zijn ook hier belangrijk.
De zware Dollardfase, waaruit de profielen zijn opgebouwd, is in de regel dikker
dan 120 cm. De structuur van deze kleilaag is hier weer gunstiger dan die van 37.
In de nabijheid van Finsterwolde wordt zand (c) en leem (a) in de ondergrond aangetroffen en in de Johannes Kerkhovenpolder komt Eemsklei (i) in de ondergrond
voor. Het profiel is bovenin kalkrijk. Het kalkgehalte neemt met de diepte toe. Roest
begint op ca. 30 cm diepte.
Het slibgehalte van de bouwvoor bedraagt 60%en meer, het humusgehalte ca. 3%
en het koolzure-kalkgehalte varieert van 4 tot ruim 7%.
Profielbouw
0-17 cm bouwvoor; donkergrijs; humusca.3%;afslibbaar ca.65%;CaC0 3ca.5,5%; overgaand
in
17-35 cm zware klei; donkergrijs; dobbelsteen-prismatische structuur; humus ca. 2%; afslibbaar
ca. 65%;CaCOa ca. 7%; geleidelijk overgaand in
35-80 cm zware klei, plaatselijk iets gelaagd; donkergrijs-grijs; prismatische structuur; bruinedonkerbruine roestvlekken: humus ca 1,5%; afslibbaar ca. 60%; CaCOs ca. 8,5%; geleidelijk overgaand in
> 80cm zware klei, iets gelaagd; grijs; bruine-donkerbruine roestvlekken; humus ca. 1,5%; afslibbaar ca. 60%; CaCOs ca. 9%.

De mogelijkheden op deze gronden zijn weer iets groter dan op die van eenheid 37.
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2.3.6 Zeer kalkrijke,zware kleigronden (40)
Dezevormen delaatste eenheid van dezwareDollardkleigronden. De Reiderwolderpolder I en II en de Carel Coenraadpolder bestaan uitsluitend uit deze gronden. In
de Johannes Kerkhovenpolder beslaan ze bijna een derde van de oppervlakte. Ook
hier hellen depolders iets in de richting van de huidige Dollard. De onderlinge verschilleninhoogteliggingzijn echterbelangrijker; hethoogteverschil tussen deReiderwolderpolder I en de Carel Coenraadpolder bedraagt ca. 50cm.
De zware kleilaag (zware Dollardfase) is ook bij deze eenheid in de regel dikker
dan 120cm en heeft in vergelijking met de vorige eenheid een iets betere structuur.
Dit blijkt o.a. uit de scheuren in de ondergrond, die hier gemiddeld iets groter en
talrijker zijn. Deprofielen zijn vaak, vooral in denabijheid van denieuwedijken van
deReiderwolderpolder I ende Carel Coenraadpolder, gelaagd.Dezegelaagdheid bestaat uit lichtzavelige laagjes, afgewisseld met zware kleilagen. Soms zijn de zavelige
laagjesvrijdik,zeldenechterdikkerdandezwaarderekleilagen.AlleenindeJohannes
Kerkhovenpolder komt plaatselijk Eemsklei (i)voor onder het zware kleidek. Zowel
de boven- als de ondergrond is zeer kalkrijk. Roestverschijnselen treden reeds in de
bovengrond op.
Het slibgehalte van debouwvoor varieert van 50tot 65%. In de Carel Coenraadpolder en deReiderwolderpolder II zijn degronden bij de oude dijken over het algemeen iets zwaarder dan bij de nieuwe dijken. Het zwaarteverschil blijft echter gemiddeld beneden 10%afslibbaar. Het humusgehalte van de bouwvoor ligt rond 3%
en het koolzure-kalkgehalte varieert van ongeveer 8tot even boven 11 %.
Profielbouw
0-18 cm bouwvoor; donkergrijs; humus ca. 3 % ;afslibbaar ca. 55%;CaC0 3 ca. 9%; overgaand
in
18-45 cm zwareklei; donkergrijs-grijs; prismatische structuur; bruine en donkerbruine roestvlekken; humus ca. 2,5%; afslibbaar ca. 55%;CaCOa ca. 9,5%; overgaand in
45-60 cm zwareklei,ietsgelaagd-gelaagd;grijs;prismatische structuur;bruine enlichtbruineroestvlekken; humus ca. 2%; afslibbaar ca. 50%; CaCOa ca. 10%; overgaand in
60-85 cm zware klei; grijs-donkergrijs; prismatische structuur; bruine en donkerbruine roestvlekken; humus ca. 2%; afslibbaar ca. 65%; CaCOa ca. 10%; geleidelijk overgaand in
> 85cm zware klei;grijs; bruine roestvlekken; humus ca. 1,5%; afslibbaar ca. 60%; CaC03 ca.
10,5%.
TABEL 37 Grondmonsteranalyses van enkele lagen in een zeer kalkrijke, zware kleigrond
laag in
cm

humus
/o

>2

2-16

16-50

50-90

90-150

> 150

CaCOs
%

pH (KC1)

20-40
60-80

2,6
2,0

34
44

26
31

32
20

8
4

0,5

0,5

9,5
10,2

7,2
7,3

(Profiel in de Reiderwolderpolder I, gemeente Beerta; bouwland)

TABLE 37 Mechanicalcomposition of somelayersof unit40

Van dezwareDollardkleigronden zijn die van eenheid 40het beste in kwaliteit.
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2.3.7 Zeer kalkrijke, lichte kleigronden op zware zavel overgaand in kalkrijke, lichte
zavel (41)
Deze gronden komen alleen in de Johannes Kerkhovenpolder voor. Ze liggen in een
strook, die vrijwel parallel loopt met de oude dijk en sluiten aan op de bij deze
dijk gelegen gronden, behorende tot de eenheden 39 en 40. Ten opzichte van deze
laatste gronden liggen die van eenheid 41 gemiddeld iets lager. Waarschijnlijk houdt
dit verband met het feit, dat langs de oude dijk Eemsklei in de ondergrond voorkomt.
Bovendien hellen ook in de Johannes Kerkhovenpolder de gronden iets af in de
richting van de nieuwe dijk.
Het profiel bestaat uit een kleidek, dat over het algemeen niet dikker is dan 60 cm.
Meestal gaat dit dek, dat uit lichte tot zware klei bestaat, dieper in het profiel over
in zware en lichte zavel. Plaatselijk gaat het lichtzavelige materiaal over in slibarm
zand. De totale Dollardafzetting is doorgaans dikker dan 1,20 m. Over een kleine
oppervlakte wordt binnen deze diepte Eemsklei (i) gevonden. Het profiel is in de
bovengrond zeer kalkrijk en in de ondergrond kalkrijk; met de diepte neemt het
kalkgehalte af. Roest komt binnen 40 cm voor.
Het slibgehaltevan debouwvoor varieert van 30-50%,gemiddeld 40%; het humusgehalte bedraagt ca. 2,5% en het gehalte aan koolzure kalk varieert van 7-11%.
Profielbouw
0-17 cm
bouwvoor; donkergrijs; humus ca. 2,5%; afslibbaar ca. 50%; CaCOs ca. 11,5%;
overgaand in
17-30 cm
lichte-zware klei; donkergrijs-grijs; iets prismatische structuur; humus ca. 2,5%; afslibbaar ca. 50%;CaC0 3 ca. 12%;geleidelijk overgaand in
30-55 cm
lichte klei; grijs; iets prismatische structuur; bruine roestvlekken; humus ca. 2%;
afslibbaar ca. 40%; CaC0 3 ca. 11 %; geleidelijk overgaand in
55-75 cm
lichte zware-zavel; grijs-lichtgrijs; bruine-lichtbruine roestvlekken; humus ca. 1,5%;
afslibbaar ca. 25%;CaC03 ca. 8%; geleidelijk overgaand in
75- > 100cm lichte zavel; lichtgrijs; lichtbruine roestvlekken; humus ca. 1 %; afslibbaar ca. 15%;
CaCOs ca. 6,5%.
TABEL 38 Grondmonsteranalyses van enkele lagen in een zeer kalkrijke, lichte kleigrond op zware
zavel overgaand in kalkrijke, lichte zavel
laag in
cm
17- 30
30- 55
55- 75
75-100

CaCOs

humus

%

>2

2-16

16-50

2,5
2,1
1,7
0,9

43
31
16
8

16,5
14,5
8,5
9

24
25
19,5
12

50-110 110-150
15,5
29
53
60

0,5
0,5
2,5
10,5

> 150
0,5

—
0,5
0,5

%
11,8
10,7
8,6
6,4

pH (KC1)
7,2
7,3
7,5
7,6

(Profiel in de Johannes Kerkhovenpolder, gemeente Termunten; bouwland)

TABLE 38 Mechanicalcomposition ofsomelayersof unit41

Door lager slibgehalte, betere structuur van de bouwvoor en gunstige profielbouw
zijn de landbouwkundige mogelijkheden op deze gronden ruimer dan op die van eenheid 40.
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FIG. 63 Profiel van een kalkrijke,
zwarezavelgrond op lichte zavel; legenda-eenheid 42
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FIG. 63 Profile of a calcareous loam
soiloverloamto sandy loam (unit 42)

2.3.8 Kalkrijke,zware zavelgronden oplichte zavel (42)
OokdezewordenuitsluitendindeJohannesKerkhovenpolder aangetroffen. Zesluiten
aan op devorige eenheid, eveneensin eenstrook, dieparallel loopt aan deoude dijk.
Invergelijking met degronden langsdeoude dijk zijn zeietslager gelegen. Delagere
ligging is in het terrein nauwelijks tezien.
Het profiel bestaat geheeluitzavel; debovengrond uit zwareende ondergrond uit
lichtezavel. Over het algemeen wordt het profiel van boven naar beneden geleidelijk
lichter. In enkelegevallen ishet profiel eenweiniggelaagd. Over een betrekkelijk vrij
grote oppervlakte wordt slibarm zeezand in de ondergrond aangetroffen. Plaatselijk
komt nog Eemsklei(i)in deondergrond voor. Zoweldeboven- als de ondergrond is
kalkrijk. Binnen een diepte van 40cm komt roest voor.
De bouwvoor heeft een afslibbaar gehalte van ongeveer 30%, een humusgehalte
van 2a 2,5%en een koolzure-kalkgehaltevan 5tot ruim 8%.
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Profielbouw (fig. 63)
0-18 cm
bouwvoor; grijs-donkergrijs; humus ca. 2%; afslibbaar ca. 30%; CaC03 ca. 8,5%;
overgaand in
18-35 cm
zware zavel; grijs; humus ca. 1,5%; afslibbaar ca. 30%; CaC03 ca. 8%; geleidelijk
overgaand in
35-70 cm
lichte-zwarezavel,gelaagd; grijs-lichtgrijs; bruine enlichtbruine roestvlekken; humus
ca. 1,5%; afslibbaar ca. 25%;CaCOsca. 7%; geleidelijk overgaand in
70- >110cm lichtezavel,ietsgelaagd-gelaagd;lichtgrijs; lichtbruineroestvlekken;humusca. 1,5%;
afslibbaar ca. 20%; CaC0 3 ca. 7%.
TABEL 39 Grondmonsteranalyses vanenkelelagenineenkalkrijke,zwarezavelgrond oplichtezavel
laag in
cm

humus
/o

<2

2-16

16-50

50-110

110-150

%

pH (KC1)

20- 35
40- 70
80-100

1,7
1,7
1,4

23
20
18

12,5
10
9,5

21
18
23

44
51
49

0,5
1
0,5

8,1
7,9
7,8

7,2
7,3
7,5

CaC0 3

(Profiel in de Johannes Kerkhovenpolder, gemeente Termunten; bouwland)

TABLE 39 Mechanicalcomposition ofsomelayersof unit42

Deze gronden zijn vanprima kwaliteit. Debouwvoor isechter slempig,vooral onder
ongunstige weersomstandigheden.
2.3.9 Kalkrijke,lichte zavelgronden opkalkhoudende, zeerlichte zavel (43)
Dit zijn de lichtste gronden van het Dollardkleigebied. Ze worden in de Johannes
Kerkhovenpolder bij de nieuwe dijk aangetroffen, aansluitend aan de gronden van
devorigeeenheid.Deoppervlakteisbetrekkelijk groot.Metbetrekkingtotverschillen
in hoogteligging kan naar het voorgaande worden verwezen.
Het profiel bestaat bovenin uit lichte zavel; onderin uit lichte tot zeer lichtezavel.
Vaakisdeondergrondietsgelaagdtotgelaagd.Indebovengronddoenzichplaatselijk
storingen voor als gevolgvan dedijkdoorbraak van 1883.Een vrij grote oppervlakte
is toen met zand overspoeld geweest. Na het herstel van de dijk is het zand zoveel
mogelijk verwijderd. Eemsklei (i) komt slechts zeer plaatselijk binnen 1,20 m voor.
Hetprofielisboveninkalkrijk enonderinkalkhoudendtotkalkrijk. Ookhierinkomen
plaatselijk nogaleens afwijkingen voor. De roest begint op ca. 35cm. diepte
Hetgehalteaanafslibbaredelenvandebouwvoorligtbeneden25%,hetgemiddelde
humusgehalte bedraagt nauwelijks 2% enhet koolzure-kalkgehalte ligtgemiddeld bij
5%en varieert van 3tot ruim 8%.
Profielbouwi
0-18 cm
18-33 cm

bouwvoor; donkergrijs-grijs; humus ca. 2%; afslibbaar ca. 15%; CaCOs ca. 7%;
overgaand in
lichte-zwarezavel;grijs; humus ca.1,5%; afslibbaar ca.25%; CaCOsca.7,5%; overgaand in
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33-65 cm

lichtezavel,gelaagd; grijs-lichtgrijs; lichtbruine en oranjebruine roestvlekken; humus
ca. 1,5%; afslibbaar ca. 20%; CaCOa ca. 5%; geleidelijk overgaand in
6 5 - > 100cm zeer lichte zavel,gelaagd; lichtgrijs; oranjebruine roestvlekken; humus ca. 1%; afslibbaar ca. 12%; CaCOa ca. 4%.
TABEL40 Grondmonsteranalyses van enkele lagen in een kalkrijke, lichte zavelgrond op kalkhoudende zeer lichte zavel
laag in
cm
0- 18
18- 33
33- 65
65-100

CaCOs

humus
/o

<2

2-16

16-50

1,8
1,4
1,4
0,7

9
20
16
8

8,5
8
5,5
3,5

11,5
18
12
9,5

50-110 110-150
67
51
57
70

4
2
6
9

> 150

%

pH (KC1)

_

7,9
8,0
6,4
4,1

7,7
7,7
7,8
7,5

1
3,5

—

(Profiel in de Johannes Kerkhovenpolder, gemeente Termunten; bouwland)

TABLE 40 Mechanicalcomposition of some layersof unit43

Ookdezegrondenzijnvanprimakwaliteit.Ondernatteomstandighedenzijnzeslempig.
3 OVERIGE ONDERSCHEIDINGEN

Hiertoeworden allegronden gerekend, waarvanhet oorspronkelijke profiel nietmeer
aanwezig is.Verder ook de gronden met moeilijk herkenbare profielen, die complex
liggen.
3.1 Onderscheiden eenheden
De volgende eenheden zijn onderscheiden:
44* Herontgonnen en/of geegaliseerde percelen
45 Gezakte en/of opgehoogde percelen
46 Afgetichelde percelen
47 Klei- of woelgaten
48 Complex van hoge en lage, kalkarme tot zeer kalkrijke, zware zavel- tot zware
kleigronden
49 Aaneengesloten bebouwing en uitbreidingen van dorpen en gemeenten
3.1.1 Herontgonnen en/ofgeegaliseerdepercelen (44)*
De meeste herontgonnen percelen komen op het 'Schiereiland' van Winschoten en
inhetzandgebied tennoorden van Weddevoor enverderlangshetgehelerandgebied
vandeDollard.Detotaleoppervlakte,diedezeperceleninnemen,isnietonbeduidend.
* Tevens symbool op de bodemkaart (bijlage 3)
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De herontgonnen gronden zijn diep omgewerkt, waardoor het oorspronkelijke
profiel niet meer te herkennen is. Op het 'Schiereiland' en ten noorden van Wedde
zijn het vooral zandgronden met verkitte oerbanken enveen-enbouwtegronden met
spalterveen, eveneens met verkittehorizonten, diewerden verbeterd. In het Dollardrandgebied werden ooknogslibhoudendezand-enslibhoudende bouwtegronden verbeterd. Dezelaatste gronden liggen dan steedsperceelsgewijs tezamen met de andere
zand- en veengronden. De herontginning bestond hier vooral in het breken van verkitte oerbanken, wegwerken van loodzand enongunstigveen, egaliseren, doorspitten
van vast veen en het bezanden hiervan, enz.
In vergelijking met de niet-verwerkte gronden zijn de herontgonnen gronden van
aanmerkelijk betere kwaliteit.
3.1.2 Gezakteen/ofopgehoogdepercelen(45)
De gezaktepercelen liggen ophet 'Schiereiland', in deoostelijke boezem op deovergang naar Westerwolde en langs het Dollard-randgebied. Verschillende percelen zijn
later weer opgevuld en opgehoogd. Andere opgehoogde gronden worden langs het
Nieuwe Winschoterdiep, de Pekel A, enz. aangetroffen. De totale oppervlakte, die
de gezakte en opgehoogde percelen tezamen innemen, isniet groot.
Voor het overgrote deel bestaan de gezakte percelen uit afgegraven en soms uit
diepuitgegravenzandgronden.Nietalleenzandkoppenwerdenenworden afgegraven,
maar ook wordt zand gewonnen bij gronden, waar zand ondiep in het profiel voorkomt.
Zandgaten, diein denabijheid van vaarwater zijn gelegen, worden nogal eensopgespoten metbaggermateriaaluit dekanalen. Deopgespoten gronden langshet vaarwater bestaan eveneens uit baggermateriaal.
Deniettediepuitgegravenpercelenzijnmeestalalscultuurgrondingebruik,evenals
deopgevuldeengedeeltelijk opgespoten zandgaten endeandere opgespoten gronden.
De gezakte percelen, die oorspronkelijk uit hoge, droge gronden bestonden, zijn als
cultuurgrond veelal vooruitgegaan.
3.1.3 Afgeticheldepercelen(46)
Afgetichelde gronden komen alleen in de oudste polders voor. Zeliggen veelalin de
nabijheid van vaarwater en worden perceelsgewijs aangetroffen. De oppervlakte, die
deze gronden innemen, isvrij groot.
Bij de afgraving is meestal een kleilaag van 60tot 90cm dikte verwijderd. In de
regel is de zware Dollardafzetting en soms ook nog een gedeelte van de lichte Dollardafzetting verdwenen. In de meestegevallen isbij het afgraven van de klei onvoldoende bovengrond achtergebleven.
Het profiel bestaat uit een kalkhoudende tot kalkrijke, lichteklei-ofzavellaag,die
in dikte sterk kan varieren van 30cm tot meer dan 120cm. Deze laag rust meestal
op veen, soms op pleistoceen zand of keileem. De bovengrond is grijs tot lichtgrijs
van kleur.
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Deafgetichelde gronden liggenaanmerkelijk lager dan deniet afgegraven percelen
Daardoor kunnen zemoeilijk ontwaterd worden enzijn dan ook in velegevallen niet
meer geschikt voor akkerbouw.

3.1.4 Klei- of woelgaten(47)
Dezewordenuitsluitendindiegebiedengevonden,waarondiepinhetprofielEemsklei
voorkomt. Op verschillende plaatsen wordt daar in de diepere ondergrond de zgn.
woelklei, zeer kalkrijke, zwarezavel enlichte klei aangetroffen. Deze werd vooral in
devorigeeeuweninhetbegin vandezeeeuwnaarboven gebracht eninhet algemeen
ter plaatse over de minder vruchtbare percelen uitgespreid. Ook werd wel woelklei
naar elders verkocht. Vooral op plaatsen, waar deze klei in voldoende mate op niet
al te grote diepte aanwezig was, ontstonden grote gaten. Deze zijn naderhand veelal
weer opgevuld enmin ofmeergeegaliseerd. Zevormenevenwelnog duidelijk laagten
in het terrein.
Het profiel bestaat meestal uit de achtergebleven kalkarme, soms zure, zware tot
zeerzwareklei.Voorzover dekleigatenniettelaaggelegenzijn,wordt er akkerbouw
op bedreven. Anders liggen zein gras.

3.1.5 Complex van hoge enlage, kalkarme totzeerkalkrijke,zware zavel- tot zware
kleigronden(48)
Langs de WesterwoldseA tennoorden entenzuidwestenvanNieuweSchanskomen
grondenvoor,dieinhoogteligging,zwaarteenkalkrijkdom groteverschillen op korte
afstand vertonen. Deze gronden liggen binnen de bedijkingen van de A. Door afgraving, waarschijnlijk ten behoeve van de A-dijken, zijn bepaalde stroken laag
komen te liggen. Eldersisgrond vanuit deA opgespoten, metalsgevolgeenhogere
ligging.
De bouw van het profiel loopt voor de verschillende tot deze groep behorende
gronden sterk uiteen. Zowel de boven- als de ondergrond kan varieren van zware
zaveltot zware klei,het kalkgehalte van kalkhoudend, soms kalkarm, tot zeer kalkrijk.
Bij zeer hoge winterwaterstanden van de A komen bepaalde gedeelten binnen de
dijken onder water. De gronden liggen dan ook overwegend in gras. Alleen op de
hooggelegengrondenkomt bouwland voor. Dit bouwland is,wanneer deze gronden
uit kalkrijke zavel bestaan, van prima kwaliteit.

3.1.6 Aaneengesloten bebouwing enuitbreidingen van dorpen en gemeenten (49)
Hiertoewordendebebouwdekommen,industrieterreinen,aaneengeslotenbebouwing,
enz.gerekend.Ookuitbreidingen,voorzoveralaanlegvanstratenenenigebebouwing
heeft plaatsgevonden, zijn hier ondergebracht.
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4

TOEVOEGINGEN

Deze hebben betrekking op het voorkomen van afzettingen op een bepaalde diepte
in de ondergrond, die in de legenda van de normale eenheden niet tot uitdrukking
komen. Ook zijn hiertoe de in de oudste polders voorkomende overslagen gerekend,
die bij verschillende eenheden worden aangetroffen.

4.1 Indeling
De volgende onderscheidingen zijn gemaakt:
a* Kalkarme keileem, al of niet met kalkarm zand en/of veen, beginnend op minder
dan 120 cm
b Kalkarm zand, al of niet met veen, beginnend op minder dan 60 cm
c Kalkarm zand, al of niet met veen, beginnend tussen 60 en 120 cm
d Meerbodem en kalkarm zand, al of niet met veen, beginnend op minder dan
120 cm
e Meerbodem, al of niet met veen, beginnend op minder dan 120 cm
f Veen beginnend tussen 60 en 120 cm
g Veen en kalkarme, zeer zware tot venige klei met kattekleivlekken, beginnend op
minder dan 120 cm
h Kalkarme, zeer zware tot venige klei met kattekleivlekken en veen beginnend op
minder dan 120 cm
i Kalkarme, zeer zware klei met kattekleivlekken beginnend op minder dan 120cm
j Kalkrijke, zware tot lichte klei (woelklei), beginnend op minder dan 120 cm
o Kalkarm overslagdek.

4.1.1 Kalkarme keileem, al of nietmet kalkarm zand en/of veen, beginnendop minder
dan 120 cm (a)*
Vooral op het 'Schiereiland', hier en daar in het Dollard-randgebied en zeer plaatselijk in de oudste polders wordt bij verschillende eenheden keileem in de ondergrond aangetroffen. De keileemondergrond, die plaatselijk nog samengaat met potklei, vertoont sterke wisselingen in diepteligging. Op korte afstand zijn deze soms
zo groot, dat ze op de bodemkaart 1 :25000 niet nauwkeurig kunnen worden
weergegeven.
De keileem wordt meestal niet zuiver aangetroffen, maar ligt vaak complex
met het erop rustende zand en/of veen, eventueel nog met meerbodem tussen
zand en veen. Op de bodemkaart is dit complex slechts met een onderscheiding
aangeduid.
De zeer grillige ligging van de keileem moet o.a. worden toegeschreven aan kryoturbatie en solifluctie zie (hoofdstuk 2). Voor de korrelgrootteverdeling van de keileem, c.q. potklei, wordt naar de analysecijfers bij de eenheden 5 en 6verwezen.
* Tevenssymboolopdebodemkaart (bijlage3)
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Hetvoorkomen vankeileemisbij demeestegronden nadelig,vanwegehet ondoorlatende karakter ervan. Alleen deeenheden, dieuitzand bestaan eneen diepe grondwaterstandhebben,hebbenvaakbaatbijhetaanwezigzijnvaneenkeileemondergrond
op een diepte van ca. 100cm.
4.1.2 Kalkarmzand, alofniet metveen, beginnendop minder dan 60cm (b)
Op het 'Schiereiland', in het randgebied enplaatselijk in de oudstepolders wordt bij
de veen- en klei-op-veengronden het voorkomen van zand binnen een diepte van 60
cmdoor detoevoeging b aangeduid. Dezeisook gebruikt bij bepaalde zandgronden,
die plaatselijk een iets afwijkende profielbouw hebben. Het profiel bevat dan vaak
wat veen, dat er normaal niet in thuis hoort. Het onder dit veen voorkomende zand
moet dan echter binnen eendieptevan 60cmworden aangetroffen. Voor verdereopmerkingen wordt naar debeschrijving van toevoeging cverwezen. Het binnen 60cm
dieptevoorkomenvanzandisinhetterreinbijdemeesteeenhedenaan reliefverschillen
te constateren.
Hetzandismeestaldekzand, somskeizandenplaatselijk proglaciaalzand. Meestal
isindeondiepezandondergrond eenhumuspodzolontwikkeld metsomssterkverkitte
B-horizonten. Het op het zand rustende veenlaagje is vaak ingedroogd, spalterig tot
brokkelig en somskorrelig van structuur. Deharde, verkitte banken in het zand zijn
veelal ongunstig voor beworteling en waterhuishouding, evenals het vaak te sterk
ingedroogde veen. Is het zand niet of weinig gepodzoleerd, dan is de kwaliteit van
de grond iets beter.
4.1.3 Kalkarmzand, alofniet met veen, beginnend tussen 60en120 cm (c)
Bij deresp. op het 'Schiereiland' enin het randgebied gelegen veen- en klei-op-veengronden en bij verschillende bodemeenheden in de oudste polders wordt zand, dat
tussen60en 120cmdieptebegint,metdetoevoegingcaangeduid.Dezeisookgebruikt
voor profielen van bepaalde zandgronden, die in opbouw afwijken van het normale
beeld. Zo bevat de ondergrond van de eenheden 2 en 4 op een paar plaatsen een
veenlaag. Wordt het zand onder de veenlaag nog tussen 60en 120cm diepte aangetroffen, danwordtditopdebodemkaartweergegevenmettoevoegingc.Verderwordt
bijeenheid 5hetprofiel plaatselijk zandigindeondergrond enblijft dittot dieper dan
120 cm. Dit verschijnsel is ook met behulp van toevoeging c weergegeven. In het
volgendehoofdstuk komen weopdeafwijkende profielen terug. In deoudste polders
wordt bij deverschillendeeenheden metzand binnen 120cmdieptemeestaleenveenlaag van enige dikte onder het kleidek aangetroffen. Soms is deze laag zeer dun of
ontbreekt. In al dezegevallen is cals toevoeging gebruikt.
Het hier op grotere diepte voorkomende zand is vaak niet meer gepodzoleerd.
Alleen op het 'Schiereiland' worden hier en daar nog humuspodzolen in het zand
aangetroffen. Het op het zand rustende veen is alleen op het 'Schiereiland' en in het
randgebied bovenin ietsingedroogd. Met toenemende diepte enin derichtingvan de
oudste polders krijgt het veen steeds meer een eutroof karakter.
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Opeendieptevan 60a 120cmoefent het zand veelal geen nadelige invloed meer
uit op beworteling en waterhuishouding.
4.1.4 Meerbodemen kalkarmzand, al of niet met veen, beginnend op minder dan
120 cm (d)
Vooralophet'Schiereiland' eninaangrenzendedelenvanhetrandgebied endeoudste
polders komen bij verschillende eenheden meerbodem en zand binnen 120cm voor.
Vaak zijn dezevlakken tezamen metdievandevolgendeonderscheiding aan demeer
ofminderlageligginginhetterreinteherkennen.Bijeendiktevandemeerbodemlaag
van minstens 10cmenbij eenzanddiepte van minder dan 120cmistoevoeging d op
de bodemkaart onderscheiden. In hoofdzaak komt de onderscheiding voor bij de
eenheden 8en 9op het 'Schiereiland', 18en21in het randgebied enplaatselijk in de
oudste polders bij eenheden, dieaan 18en21aansluiten.
De op het zand rustende meerbodemlaag varieert van 10tot 20 cm in dikte. De
overgangnaarhetzandverlooptvaakgeleidelijk. Ooknaarbovengaatdemeerbodem
veelal geleidelijk over in veen, dat in de regel uit oud mosveen (zwartveen) bestaat.
Het bovenste gedeelte van het veen is somsingedroogd. De veenlaag is over het algemeen dun of ontbreekt. In hoeverre de meerbodemlaag invloed uitoefent op de
waterhuishouding isniet altijd duidelijk.
4.1.5 Meerbodem, alofnietmetveen, beginnendop minder dan 120 cm (e)
In de laagste delen van de vlakken, waar meerbodem in de ondergrond voorkomt,
gaat de meerbodemlaag vaak door tot dieper dan 120cm. Over het algemeen is bij
deze onderscheiding demeerbodemlaag gemiddeld dikker dan bij devorige. Eerst bij
een dikte van minstens 20 cm iszij aangegeven. Op de bodemkaart wordt ook deze
onderscheiding in hoofdzaak bij de eenheden 8, 9, 18,21en plaatselijk in de oudste
polders aangetroffen.
De meerbodemlaag varieert in dikte van 20 tot 50cm, soms nog iets dikker. De
overgang naar het erop rustende veenis ook hier veelalgeleidelijk. Bij de eenheden
vandeoudstepoldersisdeveenlaagmeestaldunensomsrustdekleilaagrechtstreeks
op meerbodemmateriaal.
De kwaliteit van het profiel wordt hier niet meer beinvloed door het al dan niet
aanwezig zijn van een meerbodemondergrond.
4.1.6 Veen, beginnend tussen 60en120 cm (f)
Op het 'Schiereiland' en andere pleistocene opduikingen wordt bij bepaalde zandgronden de toevoeging f gebruikt. Het zijn afwijkende profielen, waarvan het zand
op een diepte tussen 60en 120cmveen bevat, dat tot dieper dan 120cm doorgaat.
Inhetrandgebied komt falleenvoor bij enkelelaaggelegengronden vanhetboezemgebied Wedde In de oudste polders wordt deonderscheiding het meest aangetroffen
in aansluiting op het randgebied. Slechts in bepaalde gevallen is binnen een bodem161

eenheid het voorkomen van veen in de ondergrond te constateren aan reliefverschijnselen, o.a. bij eenheid 26.
De opbouw van het veen vertoont verschillen. Het isin de ondergrond van bepaalde
zandprofielen oligotroof, geoxydeerd en soms iets gelaagd, en bestaat uit mosveen.
In het boezemgebied Wedde is het veelal mesotroof en eutroof, slap en niet gerijpt.
De veenondergrond in de oudste polders is bovenin vaak nog iets oligotroof, o.a. in
de richting van het randgebied. Met de diepte wordt dit veen mesotroof tot eutroof.
Het is dan veelal niet volledig gerijpt. Het bovenste, min of meer oligotrofe veen is
in de regel geoxydeerd en gedeeltelijk verweerd. Het veen in de ondergrond van bodemeenheid 26 is meestal mesotroof tot eutroof, slap en niet gerijpt.
De veenondergrond heeft vrijwel geen invloed op de landbouwkundige kwaliteit
van de meeste bodemeenheden. Alleen bij 26, waar de veenondergrond vaak gepaard
gaat met een lagere ligging, kan de kwaliteit van de grond iets minder zijn, vanwege
de minder gunstige drooglegging.

4.1.7 Veen en kalkarme, zeer zware tot venige klei met kattekleivlekken, beginnend
opminder dan 120 cm (g)
Vooral in het gebied ten noorden van Nieuwolda, nl. in de Nonnegaatsterpolder,
komt bij enkele eenheden met een Dollardkleilaag van meer dan 60 cm, onder de
kleilaag veen voor, dat dieper in het profiel in zeer zware klei (Eemsklei) of min of
meer venige klei overgaat. Gaat deze laatste kleilaag door tot dieper dan 120 cm, dan
isdit op de bodemkaart bij de desbetreffende eenheden met de toevoeging g aangeduid. Dezetoevoeging vormtdeovergang vanfnaar denogtebespreken toevoegingen
h en/of i. De soms op korte afstand sterk wisselende ondergrond is in het gebied ten
noorden van Nieuwolda zeer duidelijk aan reliefverschillen te herkennen. Bij een en
dezelfde eenheid ligt de grond met een zeer zware kleiondergrond (h) het hoogst en
met een veenondergrond (f) het laagst. De gronden met de toevoeging g liggen hier
tussenin.
Het veen is in de regel eutroof (riet-zeggeveen), meestal slap en niet volledig gerijpt.
Ook de onder het veen voorkomende klei is veelal slap en bevat meestal in meerdere
of mindere mate kattekleivlekken. Deze kleilaag, die soms sterk venig is, gaat in
diepere ondergrond ( > 120 cm) vaak over in eutroof veen.
Debodemeenheden met detoevoeging ghebbenvaakeenmindergoede ontwatering.

4.1.8 Kalkarme, zeer zware tot venige klei met kattekleivlekken en veen, beginnend
op minder dan 120 cm (h)
Onderscheiding h komt alleen voor in de voormalige westelijke boezem, nl. ten noorden van Meeden en verder ten noordoosten van Nieuwolda in de Nonnegaatsterpolder. De zeer zware klei (Eemsklei) wordt onmiddellijk onder de Dollardafzetting aangetroffen. Deze kleilaag, die soms sterk venig is, gaat binnen 120 cm over in veen.
De gronden met toevoeging h liggen gemiddeld iets hoger dan met toevoeging g.
De Eemskleilaag varieert van 20-40 cm in dikte, is vaak venig en slap en dan veelal
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niet volledig gerijpt en bevat meestal kattekleivlekken. Voor analysecijfers van slappe
kleilagen wordt verwezen naar de gegevens bij bodemeenheid 23.
De invloed van de Eemsklei- en veenondergrond op de landbouwkundige kwaliteit
van de grond is betrekkelijk gering.

4.1.9 Kalkarme, zeer zware klei met kattekleivlekken, beginnend op minder dan
120 cm (i)
De oppervlakte van de gronden met een zeer zware kleiondergrond isvrij groot. Deze
ondergrond wordt in devoormalige oostelijke boezemin de Binnenlanden, ten noordoosten van Nieuw-Beerta aangetroffen, verder ten zuiden van Nieuwe Schans en
ten zuiden van de Hamdijk. In de westelijke boezem komt de zeer zware kleiondergrond in de strook Nieuw Scheemda-Nieuwolda voor; deze strook begint even ten
noorden van Meeden. Ten slotte wordt de zeer zware ondergrond ook nog gevonden
ineensmallestrook langsdeoudedijk van deJohannesKerkhovenpolder. De gronden
met de zeer zware ondergrond liggen in de regel iets hoger dan die zonder deze toevoeging.
De zeer zware klei, die dieper dan 60 cm begint, is over het algemeen compact,
meestal gerijpt en bevat hier en daar kattekleivlekken. Voor analysecijfers zie men
de beschrijving van eenheid 26.
Bij een te ondiepe ligging is de zeer zware kleiondergrond nadelig, vanwege de
minder goede doorlatendheid en het zure karakter van de klei.

4.1.10 Kalkrijke, zware tot lichteklei (woelklei), beginnendopminder dan 120cm (j)
Deze toevoeging komt alleen voor bij bodemeenheid 26 en wel op de hoogste delen
van de kleirug Nieuw Scheemda-Nieuwolda. De kalkrijke, zwaretot lichte klei begint
meestal op een diepte van ca. 100 cm.
De woelklei is vaak iets gelaagd en heeft gemiddeld 35% afslibbaar. In de diepere
ondergrond ( > 120 cm) neemt het gehalte afslibbaar af. Het koolzure-kalkgehalte
binnen 120 cm bedraagt ca. 7% en neemt met de diepte toe.
De woelklei werd in vroegerjaren gebruikt voor bekleiing.

4.1.11 Kalkarm overslagdek (o)
De overslagen worden in de oudste polders aangetroffen. Zeliggen aan de binnenzijde
van voormalige en nog bestaande dijken in halfronde en ovale vlakken. De totale
oppervlakte is niet onbeduidend. Somsis de iets hogere ligging van de grond met een
overslag, ten opzichte van de overeenkomstige grond zonder overslag, in het terrein
merkbaar.
Demeesteoverslagen zijn dun. Zevarieren in diktevan 20tot 60cm. Degemiddelde
overslagisechter dunner dan 40cm. Overhetalgemeenisdeovergangvan de overslag
naar het oorspronkelijk bovendek van dezwarekleigrond vrij scherp. Het overslagdek
bestaat meestal uit grofzandhoudende klei. Het zand in deze zandige laag is dekzand,
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datbijdedijkdoorbraak vanuit dediepereondergrondisopgewoeld. Het zandgehalte
kan bij demeesteoverslagen nog sterk varieren. Het isin het algemeen het laagst bij
de dunste overslagen. Deze vindt men vooral in de richting van dejongste polders.
Isdeoverslagdikkerdan25cm,danisveelalhet onderstedeelaanmerkelijk zandiger
dan het bovenste. Alle overslagen zijn kalkarm. In vergelijking met de niet met een
overslag bedekte kleigronden heeft de bouwvoor van de overslaggronden een laag
humusgehalte. Dit ligt zelden boven 3%.
Profielbouw
0-18 cm bouwvoor; grijsbruin; humus ca. 2,5%;afslibbaar ca. 30%; overgaand in
18-40cm grofzandhoudende klei; grijsbruin; humus ca. 1,5%; afslibbaar ca. 25%; scherp overgaand in
40-60 cm zware-zeer zware klei; donkergrijs; prismatische structuur; enkele donkerbruine roestvlekjes; humus ca. 2,5%; afslibbaar ca. 70%; geleidelijk overgaand in
> 60 cm zware-zeer zware klei; donkergrijs-grijs; prismatische structuur; donkerbruine roestvlekken; humus ca. 1,5%; afslibbaar ca. 70%; CaC0 3 ca. 2%.
TABEL41 Grondmonsteranalyses van enkele lagen in een kalkarm overslagdek op een kalkarme
zware kleigrond op kalkhoudende tot kalkrijke zware klei
laag in
cm
0-18
18-40
40-60

humus
/o

<2

2-16

16-50

2,5
1,6
2,6

20
18
47

11,5
10,5
25

17
11,5
19,5

50-110
16
13
3,5

110-150
11
14
1,5

> 150

pH (KC1)

24,5
33
3,5

5,1
5,2
5,5

(Profiel ten noorden van Blijham; bouwland)

TABLE 41 Mechanicalcomposition of some layersof aspill soil

Door hun vroegheid staan de overslaggronden vrij gunstigbekend. Onder natte orastandigheden zijn ze slempig en bij opdrogend weer worden ze in de regel hard. In
depraktijk worden de overslaggronden dikwijls als 'zandscheuterig' aangeduid.
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VII B E S C H R I J V I N G VAN DE G E D E T A I L L E E R D E
BODEMKAARTEN GOLDHOORNK R O M M E N E L L E B O O G EN W I N S C H O T E N - Z U I D
(bijlage4)

1 INLEIDING

De bodemkaart 1:25000 geeft vooral met betrekking tot de ondergrond op het
'Schiereiland' enin het Dollard-randgebied niet alle details weer. Aan de hand van
twee gedetailleerde bodemkaarten 1:10 000, nl. Goldhoorn-Krommenelleboog en
eengedeeltevanWinschoten-Zuid, wordt eenbeter beeld gegevenvandegrote variaties in de ondergrond (bijlage 4). De dwarsprofielen illustreren deze variaties nog
duidelijker.
2

ALGEMENE BODEMKUNDIGEBESCHRIJVING

Het gebied Goldhoorn-Krommenelleboog (fig.64)ligt ophet'Schiereiland'; hetgebiedvanWinschoten-Zuid (fig.65)behoort grotendeels tothet Dollardkleigebied. In
heteerste gebied komenleem-enzandgronden voormetopdeovergangnaar deklei
humeuze klei- en knikkige klei-op-veengronden; het tweede bestaat grotendeels uit
kleigronden, die via knikkige kleigronden en humeuze klei-op-veengronden in slibhoudende veen- enzandgronden overgaan.
2.1 Goldhoorn-Krommenelleboog
Hetgedeeltevanhet'Schiereiland',waarop Goldhoorn-Krommenelleboog isgelegen,
bestaat in het noorden uit eenvrij hoog plateau meteengolvend relief. Dit plateau
iseenkeileemopduiking, gevormd uiteensamengesteldedrumlin (hfdst. II), dezgn.
garstvanFinsterwolde.Dekernvandezegarstbevatopverschillendeplaatsenbinnen
1,20mpotklei. Opdekeileem ligt eendekzandpakket, dat opdehoogste delen dun
isenin dedepressies vandekeileem dikker, zodat het oorspronkehjke keileemrehef
isafgezwakt. Kryoturbate storingen, solifluctie, enz.hebben totgevolggehad, datde
profielen soms zeer grillig vanopbouw zijn (hfdst.II).
In zuidwestelijke richting heeft de garst een smalle uitloper. Deze vormt de verbindingmetdezuidelijkergelegenkldneregarsten,o.a.dievanHardenbergenEek^p.
De garst van Finsterwolde helt in zuidoostelijke richting vrij sterk en wel zodamg,
dat de hoge leemgronden snel overgaan in vrij laag gelegen veengronden (bouwten
165

FIG. 64 Ligging van de detailkartering Goldhoorn-Krommenelleboog (bijlage 4)
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Legenda/Legend
I. Keileemgronden (typen 5en 6)/Boulder claysoils (units 5 and6)
II. Dekzandgronden, al dan niet slibhoudend (typen 2, 4, 7 en 17)/ Coversandsoils,whetherornot
silty (units 2, 4, 7anrf 17)
III. Veengronden, al dan niet slibhoudend en/of ijzerhoudend (typen 8, 9, 10 en U)/Peat soils,
whetherornot silty (clayey) and/orferruginous (units 8,9, 10and11)
IV. Humeuzetot venigeklei-op-veengronden, al dan niet ijzerhoudend (typen 18, 19en 20)/'Humous
topeaty claysoilsoyerpeat, whetherornotferruginous(units 18, 19and20)
V. Knikkige klei-op-veengronden, al dan niet ijzerhoudend (typen 21 en 22)/Knick-like silty clay
soilsoverpeat, whether ornotferruginous(units 21and22)
VI. Kleigronden (typen 25, 27,28en 29)/Silty clay (loam) soils (units 25, 27,28 and29)
Grens van de detailkartering/fioj/Tirfary of the detailedsurvey
FIG. 64 Area of thedetailedsoilsurveyof Goldhoorn-Krommenelleboog (appendix 4)

van Beerta). Ten noorden van Beerta treffen wede uiterste uitstulping van de voormaligeoostelijke boezemvan deDollard, dietussen degarst van Finsterwolde endie
van Beerta het 'Schiereiland' langsdeTjamme binnendrong. De gronden bestaan uit
humeuze klei, in deregel op diep veen rustend, maar tegen de garst met een ondiep
gelegen zand- enleemondergrond.
Ook inwestelijke richtinghelt degarst vrij sterk en grensde voor het ontstaan van
de Dollard aan een 'laagte' in het 'Schiereiland', waarin vrij dik, eutroof veen voorkomt. Deze 'laagte' is vroeger beschreven als het Huningameer. Dit grensde in het
westenaan denu afgeveende enontgonnen hogevenenvan Ennemaborgh. Alhoewel
de verbmdmg van de Dollard met dit meer tot een nauwe opening bij Oostwold
beperkt is gebleven, is de invloed van de zee toch vrij groot geweest, aangezien de
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bovengrond van het tegenwoordige Meerland uit humeuze klei bestaat. Deze staat
alsMeerlandsegrondbekend.Deveenlaagonderhethumeuzekleidekis onregelmatig
van dikte; meestal komt zand en op veleplaatsen ook keileem binnen 1,20 m voor.
In derichting van Oostwold wordt het kleipakket dikker. Ten noorden van Goldhoorn en Finsterwolde helt de keileem het sterkst en verdwijnt binnen enkele honderden meters in de diepere ondergrond. We treffen daar
dan ook een vrij scherpe overgang aan van leemgronden naar kalkrijke kleigronden.
Het zand, dat op de keileem rust, is niet overal zuiver dekzand. Waar de keileem
ondiep ligt, is het vaak vermengd met keizand en is dan meestal leemhoudend of
lemig(hfdst.II).OokkanhetdekzandoverslibdenvermengdzijnmetenigDollardslib.
Inbepaaldeprofielen op degarst komt stuifzand voor, d.w.z. zand, dat gelijkmatig
van korrelgrootte is en waarin geen bodemvorming heeft plaatsgevonden. Dit zand
zit meestal onder een bovengrond van humeus, slibhoudend of lemig zand, al dan
niet tezamen met dunne veenlagen of venige lagen. Het stuifzand wijkt in korrelgrootte vrijwel niet af van het normale dekzand. Over de periode, waarin dit zand
isverstoven en over de ouderdom van delagen zijn ons geen gegevens bekend.
Het zand, dat in de ondergrond van veenprofielen en in andere laag gelegen gedeelten wordt aangetroffen, wijkt het minst af van het normale dekzand. Meestal is
ditzand gepodzoleerd, tenzij heteentediepeliggingheeft. Dezandprofielen, ookdie,
welke gedeeltelijk uit keizand bestaan of min of meer zijn vermengd met ander maFIG. 65 Ligging van de detailkartering van een
gedeeltevan Winschoten-Zuid (bijlage 4);legenda
ziefig.64
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FIG. 65 Area of the detailedsoilsurveyof apart
of Winschoten-Zuid(appendix4). Legendseefig.64
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teriaal, vertonen eveneens podzolisatie. De profielen met keileem aan de oppervlakte
of zeer ondiep ( < 60cm)zijn niet gepodzoleerd.
Het veen vertoont in het onderzochte gebied eveneens verschillen. Op diverse
plaatsen in het voormalige Huningameer bestaat het tot bovenin vaak uit rietveen;
elders is het bovenste deel meestal oligotroof en gaat plaatselijk naar beneden in
eutroof veen over,bijv. bij de Tjamme.
Met betrekking tot het slibhoudend dek en de verschillen, die erin voorkomen,
kan worden verwezen naar hetgeen in het voorgaande is medegedeeld.
2.2 Winschoten-Zuid
In het gedeelte van Winschoten-Zuid zijn de reliefverschillen lang niet zo groot als
in het gebied van Goldhoorn-Krommenelleboog. Alleen in het noordelijke gedeelte
komtbinnen 120cmkeileemvoor,diesamenhangtmetdeaanmerkelijk hogergelegen
garst, waarop Winschoten is gebouwd. Waar keileem in de ondergrond aanwezigis,
ligt het terrein iets hoger. In zuidelijke richting duikt de keileem spoedig weg en de
gemiddelde hoogteligging van het terrein komt dan ongeveer overeen met die van de
rest van het gebied.
In het gedeelte tussen de weg van Winschoten naar Oude Pekela en de Zuiderveensterwegeniets oostelijk van dezelaatste wegworden geringeverschillen inhoogteligging aangetroffen, die moeten worden toegeschreven aan het golvend verloop
van het dekzand, dat plaatselijk tot in het maaiveld reikt. Het zand is bij eenniette
diepe ligging gepodzoleerd en bevat dan vaak storende B-horizonten.
De dekzandkoppen kunnen een slibhoudende bovengrond hebben. Soms zijn ze
door een dunne,al dan niet slibhoudende veenlaagbedekt. Tussen de koppen zithet
veen dieper. Dehoogteligging van dit veen hangt samenmet dediepteligging van het
zand. Voor zover het veen overslibd is, bestaat de bovengrond, afhankelijk van de
mate van overslibbing, uit slibhoudend veen,humeuzeklei of knikkige klei.
Het veen isbovenin hetprofiel in deregeloligotroof. Het gaat bij voldoende dikte
dieper in het profiel in mesotroof en soms in eutroof veen over. Het oligotrofe veen
is onder de bouwvoor of onder een dunne kleilaag vaak spalterig ingedroogd.
In het zuidoostelijke gedeelte is in een strook, ongeveer evenwijdig aan de Pekel
A, het veen ijzerhoudend. Het is in geoxydeerde toestand rood, evenals de erop
rustende, dunne kleilaag. Het ijzerhoudende veen isin Winschoten-Zuid grotendeels
uitgegraven.
In de richting van de weg Winschoten-Blijham duikt het veen geleidelijk dieper
weg, evenals de zandondergrond. Het kleipakket wordt in dezelfde richting dikker
en het terrein heeft een nagenoegvlakkeligging.
Het dikke kleipakket isin debovengrondvrij uniform van zwaarte, koolzure-kalkgehalteenandereeigenschappen. Veelalkomt bij eenvoldoende diktevan het pakket
op ca. 60cmvrije koolzure kalk voor. Over een vrij grote oppervlakte wordt deklei
indeondergrond ooklichterenbestaatdaninderegeluitkalkhoudendetot kalkrijke,
lichte klei, zware of lichtezavel.
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3 BODEMKUNDIGEINDELING

Bijhet opstellenvan delegendavoordedetailkaarten, schaal 1:10000,isuitgegaan
van de indelingvan de kaart 1:25 000. De eenheden daarvan zijn ten behoeve van
dedetailkaarten nader onderverdeeldinsubtypen. Deze onderverdelingberust vooral
op het al dan niet voorkomen van 'afwijkend' materiaal binnen 60cm. Wordt 'afwijkend' materiaal tussen 60en 120cmaangetroffen, dan wordt dit met behulp van
toevoegingen onderscheiden.Debenamingenengebruiktetermenzijnzoveelmogelijk
in overeenstemmingmet dievan dekaart, 1: 25 000.
Uit de opgesteldelegenda blijkt verder, dat de onderverdelingin subtypen vooral
betrekking heeft op de gronden van het 'Schiereiland' en het Dollard-randgebied.
Voordegrondenvandeoudstepolders,waardebodemgesteldheidlangnietzosterk
varieert, is de behoefte aan een verdere onderverdeling niet meer aanwezig. Met
behulp van toevoegingen kunnen devariatiesin de ondergrond worden aangegeven.
Voor het desbetreffende gebied is het aantal toevoegingen iets groter dan voor de
overeenkomstige gedeelten van debodemkaart 1: 25 000.
Voor de beschrijving van de bodemtypen kan naar het vorige hoofdstuk worden
verwezen. De onderverdelingberust ophet voorkomenvan 'afwijkende' lagen in het
profiel; deze zijn in het vorige hoofdstuk reeds besproken. Dit is het geval met de
'afwijkende' lagen, die door toevoegingen worden aangegeven.
De opbouw en de samenhangvan deverschillendeprofielen kan hetbesteworden
weergegeven met behulp van doorsneden. De gebruikte benamingen en termen van
deonderscheidenlagenenhorizontenzijnhierbijzoveelmogelijkinovereenstemming
gebracht met dievan delegendavan de gedetailleerdebodemkaarten.

4 DE GEDETAILLEERDE BODEMKAARTENEN DOORSNEDEN

Bijhetlezenvandekaartenmoetmeneropbedachtzijn, datdeveranderingeninde
bodemgesteldheid geleidelijker verlopen dan de opeenvolging van de typen op de
kaarten aangeeft. Sprongsgewijze veranderingen doen zich zelden voor. In de door
onsonderzochtegebiedenwordenvrijwelalleenbijdelemigeenleemhoudendezandgronden plotselinge wijzigingen in de profielopbouw op soms zeer korte afstanden
aangetroffen (ziehfdst. V).Dergelijkegrilligeveranderingenkomenopdekaartveelal
niet tot uitdrukking.
4.1 Goldhoorn-Krommenelleboog
Het gebied Goldhoorn-Krommenelleboog ligt tussen Oostwold enFinsterwoldemetals noordelijke
grens de verbindingsweg tussen de twee genoemde plaatsen en als zu.dehjke grens de Oude Meerla

Deeond1ep humusarme tot humeuze, kalkarme zandgronden (bodemtype 2) omvatten enkele verspreid liggende kleinere vlakken, ten noorden en ten zuiden van de Rmgweg gelegen, en een groot
vlak in het zuidoosten. In hoofdzaak liggen deze zandgronden tussen de leemhoudende en lem.ge
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zandgronden (type 5)en zijn ten opzichte van dezeniet hoger gelegen. De kleinere vlakken bevatten
op een paar uitzonderingen na op wisselende diepte keileem, over het algemeen voorkomend tussen
60en 120cm (2x). Het grootste vlakvertoont in deondergrond veelvariatie. Zo komt bij een groot
deelvan dit vlak stuifzand in het profiel voor (subtype 2s).Vaak rust dit stuifzand op veen (subtype
2sv)met meestal binnen een diepte van 120 cm weer zand (dekzand), 2sv(z), en soms ook nog keileem: 2sv(x). Slechts in enkele gevallen bevat de ondergrond geen veen en gaat het stuifzand dieper
in het profiel weer in normaal dekzand over; 2s(z). Soms bevat het profiel geen stuifzand, maar wel
veen met dan in deregelzand binnen 120cm: 2v(z).In alleandere gevallen blijft het profiel van het
grootste vlak tot dieper dan 120cm uit zand bestaan of het bevat in de ondergrond keileem: 2(x).
Niettegenstaande de vele variaties in de ondergrond zijn de onderlinge hoogteverschillen bij type 2
betrekkelijk gering.
De totale oppervlakte van bodemtype4(ondiep humusarmetot humeuze, kalkarme, slibhoudende
zandgronden) is betrekkelijk klein. Slechts een vrij grote oppervlakte wordt in het oostelijk deel van
het gebied bij Finsterwoldeaangetroffen. Dit vlak islager gelegen dan deomgevende lemigeenleemhoudende zandgronden (type 5)en zandgronden (type 2),maar hoger dan de aangrenzende en nabij
gelegen humeuze tot venigeklei-op-veengronden (type 18).Normaal bestaat de ondergrond van type
4 uit zand. Ten oosten van de Ringweg komt stuifzand met veen in het profiel voor: subtype 4sv.
Het dekzand wordt in deregel binnen 120cm aangetroffen: 4sv(z).
De ondiep humusarme tot humeuze, kalkarme, lemige en leemhoudende zandgronden (type 5)
nemen de grootste oppervlakte in. Deze gronden zijn gemiddeld het hoogst gelegen. De variaties in
de profielbouw zijn groot. Voor ongeveer de helft van de oppervlakte bestaat de ondergrond uit
zware keileem. In de andere helft wordt zand in het profiel aangetroffen, dat echter binnen 120cm
diepte overgaat in zware keileem: 5z(x). In enkele kleinere gedeelten gaat de zandondergrond door
tot dieper dan 120cm: subtype 5z.Variatiesmet stuifzand en/of veen in hetprofiel worden ook aangetroffen: subtypen 5sv, 5sz en 5v. Meestal komt dan keileem binnen 120 cm voor (x). De lemige
bovengrond van deze varianten bevat grovere bestanddelen en ligt gemiddeld hoger dan de slibhoudende bovengrond van type 4.
Type 6, bestaande uit ondiep humusarme tot humeuze, kalkarme, leem- en grofzandhoudende
leemgronden, komt slechts in een enkel vlak temidden van type 5voor. Type 6ligt hier lager dan 5;
op andere garsten wordt vaak het omgekeerde aangetroffen. In de ondergrond en de diepere ondergrond gaat de zware keileem geleidelijk over in potklei.
Van type 9 (kalkarme, slibhoudende veen- en veenontginningsveengronden of zware bouwtegronden) zijn slechts enkele kleine oppervlakken in het zuidoosten aanwezig. Ten opzichte van de aangrenzende zandgronden liggen zelager, maar zijn gemiddeld hoger gelegen dan deaansluitende gronden van type 18.Veelalwordt zand binnen 60cm gevonden (9z),aldanniet metkeileem inde ondergrond.
Bodemtype 17,bestaandeuitkalkarme, gebroken klei-op-zandgronden(zandscheuterige gronden),
wordt slechts in twee kleine vlakjes gevonden en wel in de richting van Oostwold. Deze vlakjes zijn
zandkopjes, diedoor deveen-en kleilaag van deomringende gronden, resp.behorende tot de typen
21en 25,steken.
De donkere, humeuze tot venige, kalkarme klei-op-veengronden of lichte rodoornige gronden
(type 18)komen in enkele grotere vlakken voor met een tweetal kleine vlakjes, die ten zuiden van de
Ringwegzijn gelegen tussen delemige en leemhoudende zandgronden. In vergelijking met de vorige
grondenliggendievantype 18 duidelijk lager. Hetgrootstevlaktennoorden van deOude Meerlandse
weg en ten oosten van de Nieuweweg vertoont in de ondergrond de meeste variatie. De plotselinge
overgang van type 5naar deze gronden is opvallend. De variatie in de ondergrond bestaat vooral in
het voorkomen van zand en/of keileem binnen 120cm. Wordt zand binnen 60cm gevonden, dan is
dit op dekaart alssubtype 18zweergegeven. Over vrij grote gedeelten zit het zand tussen 60en 120
cm diepte: 18(z). Ook keileem kan op varierende diepte al dan niet tezamen met zand worden aangetroffen: resp. 18(x), 18z(x)en 18(zx).De onderlinge hoogteverschillen binnen het vlak van type 18
zijn betrekkelijk klein, niettegenstaande de sterke variatie in de ondergrond.
Ten zuidoosten van Oostwold ligt, in aansluiting op de gronden van het vorige type, een strook
met grijsbruine, kalkarme, knikkige klei-op-veengronden of zware rodoornige gronden (type 21). In
het oostelijk deelvanhet object ligteventen noorden van deRingwegeveneensnogeenklein opper-
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vlak met type 21.Deze gronden verschillen weinig in hoogteliggingmet die van type 18.Het kleine
vlak heeft zand binnen 60 cm en bevat bovendien nog keileem binnen 120cm: 21z(x).In de strook
onder Oostwoldwordteveneens21zaangetroffen. Overigenszithetzandertussen60en 120cm,21(z),
of verdwijnt tot dieper dan 120cm. Keileem binnen 120cm diepte wordt hier niet gevonden.
In aansluiting op het vorige type wordt in een strook van wisselende breedte type 25 (kalkarme,
zwarekleigronden) aangetroffen. Daarnaast is25zonderscheiden, waarbij het zand in de ondergrond
gemiddeld iets dieper dan 60cm voorkomt. Deze eenheid sluit aan op de oostelijker gelegen, lemige
en leemhoudende zandgronden en vormt een snel verlopende overgang naar deze laatste gronden.
Plaatselijk komt keileem in het profiel voor: 25z(x). In het overige deel van het vlak wordt veen
aangetroffen, al dan niet tezamen met zand: resp. 25(vz) en 25(v).
Alslaatste eenheid istype 27(kalkarme, zware kleigronden op kalkhoudende tot kalkrijke, zware
klei) onderscheiden. Deze sluit aan op het vorige type. In de ondergrond zit veen, 27(v), plaatselijk
met zand: 27(vz).
Van devoornaamste hierboven beschreven bodemtypen worden de opeenvolging en de verschillen
in hoogteligging van deverschillendelagenen zodoendedeverticaleen horizontaleveranderingen in
profielbouw in enkele doorsneden weergegeven. De onderlinge samenhang en de verschillen in
hoogteligging worden aan de doorsneden duidelijk gedemonstreerd.

4.2 Winschoten-Zuid
Het gebied van Winschoten-Zuid wordt in het noorden begrensd door dekom van Winschoten. De
westelijke grens wordt gevormd door de weg Winschoten-Oude Pekela, de oostelijke grens door de
Blijhamsterweg en de zuidoostelijke grens door de PekelA.
Bodemtype 2 (ondiep humusarme tot humeuze, kalkarme zandgronden) wordt onderscheiden in
eenaantal zandkoppen en kopjes, dieinhoofdzaak verspreid liggen tussen deweg Winschoten-Oude
Pekela en de voormalige Zuiderveensterweg. Het zijn de hoogst gelegen gronden van het gebied.
Alleen de zandgronden ten zuiden van de kom van Winschoten bevatten zware keileem in de ondergrond: 2(x).
,.,, , ,
.
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Op bodemtype 2volgt4(ondiep humusarme tot humeuze,kalkarme, shbhoudendezandgronden),
dateveneensvoorkomtinenkelekoppenenineenpaarvlakken,verspreid tussendewegWinschotenOude Pekela en de oude Zuiderveensterweg. Ten opzichtevan de omringendegronden, diein hoofdzaak tot detypen 9, 18en 21behoren, liggen dievan4hoger.In vergelijking met bodemtype 2liggen
zelager. Het type is niet nader onderverdeeld.
De ondiep humusarme tot humeuze, kalkarme, lemige en leemhoudende zandgronden (type 5)
worden alleen aangetroffen ineensmallestrook tenzuidenvandekomvanWinschotenin aansluiting
op type 2.Deze gronden zijn hier vrij uniform van opbouw en komen in hoogteligging overeen met
die van de aansluitende zandgronden.
... , „
.
j \ ^„„,a;j
Evenals de typen 2 en 4 komt ook type 7 (ondiep humusnjke, kalkarme zandgronden) verspreid
tussen de twee genoemde wegen in een aantal koppen en kopjes voor. De gronden liggen iets hoger
dan de omgeving, diein hoofdzaak uit detypen 5en6isopgebouwd, maar lager dan de voorgaande
typen. Een onderverdeling was hier niet noodzakehjk.
De veen- en veenontginningsveengronden of bouwtegronden (type 8) hggen ,„ een groo. v ak.in
hetzuidwestelijke gedeeltevanhet object, waarintevenseenpaar zandkoppen voorkomen bestaande
uit de typen 2 en 7 De bouwtegronden liggen ten opzichte van dereeds besproken^gronder,betrekkelijk laag. De grootste oppervlakte ervan wordt ingenomen door profielen met ^ n d in de o d
grond,datinhoofdzaak tussen 60en 120cmdieptezit: 8(z).In dencht.ngvan dezandkoppen wordt
^ Z l n ^ ^ L ^ n ine'enpaar vlakken en heeft, evenalstype 8,eenbetrekkef age
ligging In de omgeving van de zandkoppen wordt subtype 9z onderscheiden Verder van de zandkoppen verw'jrrd wordt het zand dieper aangetroffen: 9(z). Slechts plaatselijk zit het zand dteper
dan 120cm.
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Enkele kopjes om en bij de oude Zuiderveensterweg, een ten zuiden van de kom van Winschoten
en verder een vlak in het zuidelijk gedeelte van het object bestaan uit kalkarme, gebroken klei-opzandgronden of zandscheuterige gronden (type 17).De kopjes liggen temidden van de bodemtypen
18,21en 22,terwijl degroterevlakken aan type21grenzen.Alleendezandscheuterige gronden onder
Winschoten bevatten keileem in de ondergrond: 17(x).
Bodemtype 18(donkere, humeuze tot venige, kalkarme klei-op-veengronden of lichte rodoornige
gronden) wordt in een langgerekte, in breedte sterk wisselende strook gevonden, die vrijwel in zijn
geheel ten westen van de oude Zuiderveensterweg is gelegen. De totale oppervlakte is niet onbeduidend. De gemiddelde hoogteligging komt ongeveer overeen met die van de typen 8en 9. Om en bij
de zandkoppen (typen 2, 4 en 17) wordt in hoofdzaak zand binnen 60 cm aangetroffen: 18z. Deze
eenheid wordt ook gevonden in enkele kleinere en grotere vlakken, die geen directe samenhang
hebben met de genoemde zandkoppen. Verder komen grotere en kleinere vlakken voor, waarin het
zand tussen 60 en 120cm zit: 18(z). De totale oppervlakte, waarbij de zandondergrond dieper dan
120cm ligt,is betrekkelijk klein. Geringe hoogteverschillen binnen type 18stemmen overeen met de
diepteligging van het zand.
Aansluitend op de lichte rodoornige gronden liggen, eveneens in een in breedte sterk wisselende
strook, de gronden van type 21 (grijsbruine, kalkarme, knikkige klei-op-veengronden of zware rodoornige gronden).Deze strook loopt parallel met de oude Zuiderveensterweg, grotendeels oostelijk
van dezeweg.Eentweede,kleinestrook grenstaan dePekelA.Dezegronden liggennauwelijks hoger
dan de vorige. Een vrij grote oppervlakte heeft zand binnen 60 cm: 21z. De grootste oppervlakte
wordt ingenomen door gronden met zand tussen 60 en 120cm: 21(z). Ten zuiden van de kom van
Winschoten komt tezamen met zand keileem in de ondergrond voor: 21z(x).Slechts in enkele kleine
vlakken wordt het zand dieper dan 120cm aangetroffen. Ook hier stemmen onderlinge hoogteverschillen overeen met de diepteligging van de zandondergrond.
De zware rodoorngronden, die tot type 22(rossige, kalkarme, knikkige klei-op-veengronden) behoren, komen alleen in het zuiden van het object voor in een strook evenwijdig aan dePekelA.Dit
typesluitaan ophetvorige.Eenbetrekkelijk kleineoppervlakte,o.a. indeomgevingvaneenzandkop,
wordt ingenomen door subtype 22z.In een belangrijk deelzit het zand tussen 60en 120cm, waarbij
de grootste oppervlakte van het op dit zand rustende veen uit moerasijzererts bestaat: 22(yz).Is het
veen niet ijzerhoudend, dan is dit op debodemkaart als22(vz)aangegeven. De oppervlakte, waarbij
de zandondergrond dieper zit dan 120 cm, is niet onbeduidend. In een belangrijk deel bestaat ook
hier het veen weer uit moerasijzererts: 22(y). Op veleplaatsen is het ijzerhoudende veen of moerasijzererts uitgegraven. Perceelsgewijze uitgravingen zijn op de kaart aangegeven (44y).
De kalkarme, zware kleigronden (type 25) sluiten grotendeels aan op type 21 en gedeeltelijk op
type 22. Deze gronden liggen in een brede strook ten oosten van de oude Zuiderveensterweg. Hier
en daar rust dezware kleilaag, diehier vrijwel overal dikker is dan 60cm, direct op zand: 25(z). De
oppervlakte,waarbij veenvoorkomttussen kleienzand,isaanmerkelijk groter: 25(vz).In een vrijwel
even grote oppervlakte wordt alleen veen onder de kleilaag gevonden: 25(v). Binnen het vlak van
type 25 is de kleilaag nergens dikker dan 120 cm. Bij de Pekel A is het veen ijzerhoudend: resp.
25(yvz)en 25(yv).Perceelsgewijze uitgravingen van moerasijzererts zijn ook hier apart op de bodemkaart aangegeven: 44y. Hetzelfde geldt voor de nog te bespreken bodemtypen.
Bodemtype 27(kalkarme, zwarekleigronden op kalkhoudende tot kalkrijke, zware klei) ligt in de
oostelijke helft van het object en neemt daar een vrij groot oppervlak in. De ondergrond bestaat in
hoofdzaak uit veen, 27(v), plaatselijk uit veen en zand, 27(vz), of alleen uit zand: 27(z). De strook
bij dePekelAbevat overeenkleineoppervlaktemoerasijzererts inhet profiel, resp.27(yvz)en27(yv).
In de richting van de Blijhamsterweg duikt het veen dieper weg en wordt de kleilaag dikker dan
120cm. Grenzende aan dekom van Winschoten komt plaatselijk zand en keileem in de ondergrond
voor: 27(zx).
Dekalkarme,zwarekleigronden opkalkhoudende tot kalkrijke,"zwarekleiovergaand in kalkrijke,
lichtezavel(type28)sluiten aan op devorigegronden.Detotale oppervlakte isklein. Ook hier wordt
degrootste oppervlakte ingenomen door profielen met alleen veen in deondergrond: 28v. Plaatselijk
is het veen ijzerhoudend: 28(yv).Ook de onderscheidingen 28(z), 28(vz) en 28(yvz) komen voor. Bij
de Bhjhamsterstraat is het kleipakket dikker dan 120cm.
Ten slotte ligt een vrij groot vlak met type 29 (kalkarme, zware kleigronden op kalkrijke, lichte
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klei overgaand in lichte zavel),eveneensin deoostelijke helft van het object, omsloten door de typen
28 en 27.De ondergrond is ook hier opgebouwd uit veen, al dan niet ijzerhoudend, resp. 29(yv) en
29(v), dat bij de Blijhamsterstraat verdwijnt in de diepere ondergrond. Op enkele plaatsen rust het
kleipakket rechtstreeks op zand, 29(z), of op veen en zand, 29(vz).
In een tweetal doorsneden zijn de onderlinge samenhang van de bodemtypen en subtypen en de
opeenvolging van de in de verschillende profielen voorkomende lagen weergegeven.
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VIII DE ONTWIKKELING VAN HET BODEMGEBRUIK
M O G E L I J K H E D E N EN M O E I L I J K H E D E N

1 INLEIDING

Het grootste gedeelte van het Dollardgebied bestaat uit opstrekkende heerden. In de
allerjongste polders treft men een moderne verkaveling aan. Het ontginningsgebied
van Ennemaborgh op het 'Schiereiland' van Winschoten is eveneens modern verkaveld.
Het ontstaan van de hier genoemde verkaveling hangt zeer nauw samen met de
ontwikkeling van grondbezit en grondgebruik. Deze ontwikkeling is door HOFSTEE
(1937)vrij uitvoerigbeschreven. Debodem werd aanvankelijk gebruikt als grasland.
Derunderpest in devorigeeeuwheeft debelangrijkste stoot gegeven tot het scheuren
ervan. De omschakeling van debedrijven verliep niet zonder moeilijkheden.
De grootste moeilijkheden lagen op het gebied van de afwatering en detailontwatering. Na de invoering van stoomgemalen en buizendrainage konden deze worden
opgelost.
De bekleiingen, vooral op de minder gunstige percelen, hebben de produktiviteit
aanmerkelijk verhoogd. Akkerbouw werd zelfsmogelijk op gronden, welkein andere
delen van het land tot nu toe nog steeds als grasland worden geexploiteerd. De bekleiingen zijn later vervangen door kalkbemestingen.
Ten slotte zijn het ook degrondbewerkingen in het voorjaar 'over de vorst' diede
mogeJijkheid bieden op de zware Dollardkleigronden akkerbouw uit te oefenen.
2 HET ONTSTAAN VAN DEBEDRIJVEN;VERKAVELING

Voor het ontstaan van de Dollard had men op de kleigronden langs de Eems terpdorpen met 'Blockflur' ofblokverkaveling (voormalig Klei-Oldambt + overeenkomstig deel van het voormalige Reiderland). De laatste resten van deze verkaveling
vinden we o.a. terug in het oudere gedeelte van degemeente Termunten en langs de
huidige Eems in Duitsland (HOFSTEE, 1937)(fig. 66).De oorspronkelijke verkaveling
inhet Wold-Oldambteninhet overeenkomstigedeelvan Reiderland bestond volgens
HOFSTEE (1937) uit een strokenverkaveling. Deze verkaveling kenmerkte zich door
wegdorpen ('Reihendorfer') met opstrekkendeheerden.Dewegdorpen lagen oplanggerekte zandruggen.
Het recht van opstrek houdt volgens HOFSTEE in: 'het eigendomsrecht, dat een
grondbezitter heeft op de onontgonnen gronden en aanwassen, die voor en achter
zijnincultuurgebrachtegrondengelegenzijn,althansvoorzoverdezegrondenbinnen
de verlengden van de zwetsloten (grenssloten) en binnen de grenzen van zijn dorp
zijn gelegen'. Dit recht, dat dus reeds voor deDollardinbraak bestond, bleef ook na
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FIG. 66 Terpdorp Weiwerd met „Blockflur" of blokverkaveling
(Luchtfoto: Geallieerde luchtmacht, 24 april 1945: HI-VI-7;
archief Stichting voor Bodemkartering, schaal ca. 1 : 10700)
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het ontstaan en de daaropvolgende dichtslibbing van de Dollardboezems gelden. De
nieuweaanwassen indeDollard kwamendustoeaan deboeren langsderand vande
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FIG. 67 Wegdorp Bellingwolde met opstrekkende heerden (strokenverkaveling)
(Luchtfoto KLM AEROCARTON.v., archief Topografische Dienst, II-50, schaal ca. 1 :28 000
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oude Dollard. Bij iedere inpoldering werden de boerderijen vergroot. De op deze
wijze ontstane bedrijven zijn zeer langgerekt van vorm. Bedrijven van vijf en nog
meer kilometer lang, bij een breedte van soms nog geen 50 m, behoren geenszins
tot uitzonderingen (fig.67).
De verdeling van de nieuwe gronden kon echter niet overal consequent worden
doorgevoerd. Later kwamen er nl. nieuwe boerderijen en als gevolg hiervan ook
nieuwedorpenengehuchtenbij. Dezenederzettingen ontstondenlangsdeoude dijken
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enwelin die gebieden,waar debestaandebedrijven ombepaalderedenen hun 'recht
van opstrek' niet meerkonden laten gelden. Dit kwamvoornamelijk, doordat:
1 de nieuwe aanwassen buiten degrenzen lagenvan het eigenlijke 'opstrekkingsgebied' van debestaande bedrijven.
2 de bestaande bedrijven afzagen vanhun rechten op denieuweaanwassen.
3 de rechten waren overgegaan in andere handen, door verkoop of als uitvloeisel
van het oude recht van 'spade schieten' (HOFSTEE,1937).
Denieuw opgerichtebedrijven verkregen zodoendehet rechtvan opstrek van deaan
hun bedrijven grenzendeaanwassen.
Om een of meer van de hierboven genoemde redenen zijn de verschillende nieuwe dorpen en gehuchten ontstaan. De namen van de dorpen Nieuw Scheemda en Nieuwolda in de voormalige
westelijke en Nieuw-Beerta in de voormalige oostelijke boezem wijzen op een zeker verband met
de dorpen, waaraan ze deze ontlenen. De eerste twee dorpen liggen aan de dijk van 1545 en het
laatste eveneens langs een van de oudste dijken. Het grensdorp Nieuwe Schans is, evenals de gehuchten Oude Schans en Booneschans, uiteen voormalige oude vesting ontstaan. Behalve denieuwe
dorpen ontstonden in de voormalige westelijke boezem ook nog de gehuchten Noordbroekster
Hamrik, binnen de bedijking van 1545,'t Waar en Oostwolder Hamrik, beide aan de dijk van 1545,
en Scheemderzwaag, aan de dijk van 1597. In de voormalige oostelijke boezem noemen we nog de
gehuchten Ganzendijk en Finsterwolder Hamrik, behorende tot de bedijkingen van ca. 1550, Hamdijk, aan een van deoudste dijken na 1550,en Drieborg, aan dedijkvan 1651. Hetgehuchtden Ham,
ten noorden van Bellingwolde, moet tot het randgebied worden gerekend. Het gebied iser door een
dunne kleilaag overslibd en waarschijnlijk niet helemaal onbewoond gebleven. De Bult, een buurt
van een tweetal boerderijen, isontstaan waar deWesterwoldse Aen dePekelA samenkomen.
De voormalige eilanden in de Dollardzee, nl. Ulsda en Munnekeveen behoorden resp. aan de
Stad en de provincie. Dit bracht met zich mee, dat dedorpen aan derand van de Dollard geen aanspraak konden maken op de rechten van opstrek. In de praktijk kwam het zelfs h.erop neer, dat de
eigenaressen zelf vanaf deeilanden het recht van opstrek hebben uitgeoelend.
In de oostelijke Dollardboezem heeft de Stad belangrijke bez.ttingen verworven. Ze wist in het
bezit tekomen van derechten op deaanwassen langsdedijk van 1651en langsdeEgypterd.jk onder
Finsterwolde. De Kroonpolder, de Stadspolder, de Reiderwolderpolder II, een deel van de Reiderwolderpolder I en een deel van de Carel Coenraadpolder zijn zodoende stadsbezittmgen geworden^
In het noordwesten van het Dollardgebied heeft de N.V.Johannes Kerkhovenpolder rechten weten
teverkrijgen, waardoor deJohannes Kerkhovenpolder enhet aangrenzende deelvan de Carel Coenraadpolder in haar bezit zijn gekomen.

Over het algemeen is de verkaveling van dejongste polders veel rationeler dan die
van de oudste. De bouw van nieuwebedrijven heeft in dejongste polders met meer
aan deouderedijken plaatsgevonden,maar aandeverhardewegen,diemiddendoor
denieuwegebieden zijn aangelegd.
. ,.
.
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FIG. 68 Boerderijenreeks Nieuw
Scheemda - 't Waar - Westeind
Nieuwolda - Oosteind - Oostwolderhamrik

i'N '

(Luchtfotomontage KLM AEROCARTO N.V.)
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aan de 'overkant' van de Dollardzee. Aangezien de z.g. 'Kleirug' Nieuwolda-Nieuw Scheemda met
een betrekkelijk dun Dollarddek is overslibd, mag worden aangenomen, dat de bewoning van het
gebied slechts voor een korte tijd onderbroken isgeweest. Het lijkt dan niet onmogelijk, dat de toenmalige bewoners gebruik hebben gemaakt van het recht van opstrek.

Het recht van opstrek bestond niet alleen voor de kleiaanwassen, maar gold ook
voor de niet ontgonnen woestezand- enveengronden. Deboeren, dieaan de randen
van de voormalige Dollardzee wonen, hebben dan veelal ook een heerd, die zowel
uit klei alsuit zand en veen bestaat. Dehuidigeboerderijen staan veelal op de grens
van klei naar zand en veen. De zand- enveengronden zijn destijds door degrondgebruikers zelf in cultuur gebracht. Dehieruit ontstane gronden worden in de praktijk
veelalbouwtegronden genoemd.Dewijzevanontginnenenhetontstaan vandenaam
bouwtegronden werden reeds elders besproken (DE SMET, 1953).
Het gebied onder Ennemaborgh is modern ontgonnen en verkaveld. Dit gebied
werd reeds in een vroeg stadium verveend, maar het afgegraven gebied werd daarna
slecht of niet in cultuur gebracht. Evenvoor, tijdens enna detweedewereldoorlog is
het op moderne wijze in prima cultuurland omgezet.Aansluitend aan dit gebied zijn
reeds in het begin van deze eeuw delen, behorende tot Winschoten en Scheemda,
ontgonnen en herontgonnen envan een vrij moderne verkaveling voorzien.
Een kleine oppervlakte van degronden om Wedde, nl. de es- en markegronden,
zijn op een andere manier verdeeld en in gebruik genomen. Dit gebied siuit aan bij
Westerwolde. Bij het in cultuur nemen van degronden in Westerwolde werden aanvankelijk, zoals in andere zandgebieden, de hoogst gelegen delen van het terrein
uitgezocht, waarop de esgronden zijn ontstaan. Deze gronden behoren ook hier tot
deoudste cultuurgronden. De markegronden, aanvankelijk gemeenschappelijk bezit,
werden in devorige eeuwverdeeld.
3 HET BODEMGEBRUIK, VOORALIN VROEGER JAREN

Hetgrootste gedeeltevanhet land wasals'groenland' ingebruik. Dedorpen, dieaan
deranden van de voormalige Dollardzeelagen,hadden toen aan deenezijde van de
weg groenland op de kleigronden en aan de andere zijde bouwland op de zand- en
veengronden (bouwtegronden).
In het begin van de 19eeeuwlag ongeveer twee derde van de Dollardkleigronden
in grasland. De laagste percelen met een te hoge grondwaterstand waren alleen geschikt voor hooiland. De iets droger gelegen gronden konden ook nog als weiland
worden gebruikt. Daarnaast waren er nog enkele percelen, die nu en dan bebouwd
werden. Bemesting, behalve met stalmest, was toen nog niet gebruikehjk. In het gescheurde groenland werd een paar jaar lang met veel stalmest een graangewas verbouwd. In het eerstejaar waren de opbrengsten vrij goed om in de daaropvolgende
jarensterkaftenemen.Opdegrondenvandetoenmaligejongstepolders(Nieuwland,
Kroonpolder, enz.) had men aanvankelijk meerbouwland. Volgens de oudereschryvers (ACKER STRATINGHen VENEMA, 1855;VAN BEMMELEN, 1863)waren dezelaatste
gronden van betere kwaliteit.
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Opheteindvan de18eeninde 19eeeuwwerd veelgrasland gescheurd. Vooralde
runderpest, dieinde18eeeuw geheelNederland enookhetOldambt teisterde, heeft
hiertoedestoot gegeven.De ziekte schijnt vooralindetweedehelft vande18eeeuw
veel slachtoffers te hebben gemaakt. In vele stallen stierf nagenoeg al het vee.Het
veewerd schaars envoor de meeste boeren washet niet mogelijk de veestapel op
peiltehouden.Veleboerenzijntoenfinancieeltenondergegaan.Ditheeft uiteindelijk
geleidtothetscheuren vaneengroot gedeeltevan hetgrasland, hetgeen eengrondige
wijziging vandeagrarische structuur inhetOldambt met zich meebracht.
Het scheuren vanhet grasland verliep niet zonder bezwaren. Het omzettenvan
groenland tot bouwland bracht immers met zich mee, dat de ontwatering vande
meeste gronden verbeterd moest worden. Door debouw vanwatermolens werddit
mogelijk gemaakt. Opheteind vande 18e eninhetbegin vande 19eeeuw zijn er
in het Oldambt veel windmolens gebouwd. Hetpolderpeil, vooral in de oudsteinpolderingen, kondoor dezebemalingverlaagd worden. Indewinterblevendemeeste
gronden daarna gevrijwaard vaneente grote wateroverlast. In vergelijking met de
huidigeomstandigheden wasvoor demeestegronden detoenmalige ontwatering nog
verre van ideaal. Ook aan de ontwatering van de gronden vandejongste polders
ontbrak destijds nogveel.
Dat degronden vandeoudsteinpolderingeninvruchtbaarheid vertenachter stonden bijdievande
jongste polders blijkt uit devolgende tabellen. In tabel 42zijn verhoudingscijfers van opbrengsten
weergegeven. In de tijd van ACKER STRATINGH en VENEMA was de Finsterwolderpolder de jongste

en gold alsdevruchtbaarste polder. VANBEMMELEN geeft vaneendrietal polders eveneens sterkuiteenlopende opbrengstcijfers (tabel43).
TABEL 42 Gemiddelde opbrengst in mudden van enkele akkerbouwgewassen op dezelfde oppervlakte (naar ACKER STRATINGH en VENEMA, 1855)

gewas/crop
Winterkoolzaad/
wintercolza
wintergerst/
winterbarley
haver/oata

Finsterwolderpolder (1819)

Het Nieuwland
(1701)

Meeden (1545)

100

92,3

92,3

100
100

84,6
85,5

67,7
71,4

TABLE42 Meanyieldofsomecropsinhectolitres overthesame acreage
Ook degevolgde vruchtwisselingssystemen geven aanwijzingen omtrent hetproduktievermogenvan
deverschillendegronden.Dediversevruchtwisselingssystemen kondenintweegroepen onderscheiden
worden (ACKER STRATINGH en VENEMA, 1855).In deregel werden de gronden:
a. bij afwisseling 'groen' gehouden om daarna enigejaren teworden bebouwd. Bijditsysteemwerd
bemestmgmetstalmest, braak enlater ookbekleiing toegepast;
b. regelmatig bebouwd zonder 'groenlegging', vrijwel niet bemest! Alleen wanneer het land teveel
vervuild was, werd braak toegepast.
Vanzelfsprekend kwamen tussen deze systemen enkele overgangsvormen voor. Onder groenlegging
wordt hier verstaan: het weer inzaaien van de percelen met gras, de verbouw van rode of witte
klaver,enz.
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TABEL43 Gemiddelde opbrengst van enkele akkerbouwgewassen in goedejaren in hi per bunder
(naar VAN BEMMELEN, 1863)

gewas/cro/)
bonen/beans
koolzaad/co/za
wintergerst/wm/erbarley
haver/oats
geel mosterdzaad/
whitemustard
knobbegerst/springbarley
maartegerst/spring barley
tarvje/wheat

Finsterwolderpolder (1819)

Oostwolderpolder(1769)

Uiterdijken
Nieuw-Beerta

26
30
56
72

20
28
54
70

18-22
24
50-55
58-60

20
56

20
54
28

30

TABLE43 Mean yield of somecropsinhectolitres/hectare infavourableyears

Groenlegging met enigejaren bebouwing was algemeen in de oudste inpolderingen.
Hoejongerdepolderhoemeermenvandatsysteemafweek.Indejongste bedijkingen
werd uitsluitend bebouwing zonder groenlegging en zonder bemesting toegepast. In
dezepolders lag slechtseenkleinpercentagevanhetland ingrasten behoeve van de
kleineveestapel, die men er toen nogop nahield.
Uit de gegevens van ACKER STRATINGHen VENEMA(1855) en van VAN BEMMELEN
(1863) blijkt, dat in de vorige eeuw de afwisseling in de teelt van de gewassen in de
jongste polders minder groot was dan in de alleroudste. In de toenmalige jongste
polders (Finsterwolderpolder) werden alleen bonen, een paar zaadgewassen (meestal
koolzaad, soms geel mosterdzaad) en graangewassen (behalve tarwe) verbouwd. De
opbrengsten waren goed. Bemesting enbraak werden niettoegepast. In dietijd werd
in de Finsterwolderpolder gebruik van stalmest zelfs schadelijk geacht; deze werd
verkocht. Zeer zelden werden er gronden met klaver ingezaaid.
In de Oostwolderpolder had men ongeveer dezelfde vruchtopvolgmg. Ook hier
werd het weer in grasland leggen, het aanwenden van stalmest en het toepassen van
braaknietnoodzakelijk geacht.Bemestingmetstalmestwerdechtermetalsschadel.jk
opgevat. Een enkele keer werd rode klaver verbouwd en ook tarwe.
In de vruchtopvolging van de polders Nieuwland en Oud-Nieuwland kwam meer
tarwe en minder haver voor. Ook klaver nam reeds een vrij belangryke plaats in.
Hetbraaksysteemwerd,indiennoodzakelijk, toegepast.Integenstelhngtotdejongere
polders werd in deze polders het gebruik van stalmest als gunstig beoordeeld Ten
slotte werden de percelen regelmatig weer in grasland gelegd. Niettegenstaande dit
systeem waren de opbrengsten zowel in het Oud-Nieuwland als m het N,euwland
toch nog aanmerkelijk lager dan dievan dejongstepolders.
De polders Oudland, Scheemderzwaag en de nog oudere westelyke mpoldenngen
vroegen een nog betere behandeling. In devruchtwisselmgwerd meer kave,-er•ook
tarwe opgenomen. Daarnaast was het nodig de gronden regelmatig weer groen te
leggen, met stalmest tebemestenenbraak toetepassen.
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Op de lichte rodoornige gronden (volgens ACKER STRATINGH en VENEMA rodoorngronden zonder kniklaag) konden de volgende gewassen moeilijk verbouwd worden:
paardebonen, rode klaver, aardappelen, knollen, zomer- en maartegerst. Het best
slaagden koolzaad, haver, tarwe, rogge en ook witte klaver. Braak en groenleggen
waren noodzakelijk. De lichte rodoorngronden moesten eerst 4 a 5jaar in grasland
gelegen hebben, voordat ze geschikt waren voor bouwland. Het was dan mogelijk
'uit de zode' een paar haveroogsten te winnen.
De zware rodoornige en de zware rodoorngronden, gronden met een kniklaag
onder de bouwvoor, hadden volgens ACKER STRATINGH en VENEMA niet veel waarde.
Ze waren alleen geschikt voor gras- en hooiland.
Uit gegevens van ACKER STRATINGH en VENEMA (1855) en van VAN BEMMELEN
(1863)blijkt verder, dat het verloop van de produktiviteit in het oostelijke boezemland
gelijk was aan dat in het westelijke. De gronden in de Stadspolder waren ongeveer
van dezelfde kwaliteit alsin de Oostwolderpolder. De Kroonpolder was te vergelijken
met de polder Nieuwland, enz.
Niettegenstaande allemaatregelen om devruchtbaarheid in stand te houden, bleven
de oudste polders veel lagere opbrengsten van alle gewassen geven dan de jongste.
Een uitzondering op deze regel maakte blijkbaar tarwe. Tarwe werd toen het meest
in de oudste polders verbouwd en gaf daar merkwaardig genoeg de hoogste opbrengsten.
Aanvankelijk werd deboekweitbrandcultuur uitgeoefend op het nog niet vergraven
hoogveen. Na gedeeltelijke verturving en het weer aanmaken van de afgeveende percelen was het mogelijk op deze bouwtegronden boekweit en haver en later ook
rogge en aardappelen te verbouwen (VENEMA, 1865). Het zijn gronden, die vroeger
steeds zwaar bemest moesten worden, wilde men er redelijke opbrengsten van verkrijgen. Aangezien de groenlandpercelen in die tijd praktisch niet bemest werden, was
het mogelijk de bouwlandpercelen van voldoende stalmest te voorzien. De bouwtegronden ontvingen zodoende vrij grote hoeveelheden mest.
De latere bekleiingen hebben vele percelen verbeterd, vooral in de alleroudste inpolderingen. De opbrengsten stegen en men kon steeds meer van het tot nu toe gebruikte vruchtwisselingssysteem afwijken. Ook de toegepaste bekleiingen op de
bouwtegronden hebben zeer gunstige resultaten opgeleverd. Dejarenlange organische
bemestingen hadden vele bouwtepercelen enigszins te zuur gemaakt.
Toen de kunstmest zijn intrede deed, werd de voedingstoestand geheel een kwestie
van bemesting. De mogelijkheden, vooral op de arme zandgronden (bouwtegronden),
werden hierdoor vergroot. Verschillen in vruchtbaarheid zijn echter blijven bestaan.
Bij de bespreking van de bodemgeschiktheid voor akkerbouw (hoofdstuk 10) komen
we hier op terug.

4

D E ZUCHT EN ZUCHTIGHEID VAN DE DOLLARDKLEIGRONDEN

Zucht en zuchtigheid zijn verschijnselen, die een gevolg zijn van de slechte ontwateringstoestand van zware kleigronden. In het Dollardgebied traden deze verschijnselen
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in devorige eeuw, toen de ontwatering nogslecht was, veelvuldig op. Zezijn door
ACKER STRATINGH en VENEMA (1855) en VAN BEMMELEN (1863) beschreven. De windmolens, die aanvankelijk voor het verkrijgen van een grondwaterstandsverlaging
werden ingevoerd, hebben op denduur plaats gemaakt voor stoomgemalen. Deze
hadden een aanmerkelijk grotere capaciteit enhebben in eerste instantie geleid tot
het verdwijnen van zucht en zuchtigheid.
Volgens de oudste beschrijving liet eengrond, diedoor zucht werd gekenmerkt,
geen water meer door. Inhetvoorjaar bleef de grond donker vankleur, lang koud
en kon nauwelijks worden bewerkt. Zucht trad vooral indenieuwe polders op.Het
begon pleksgewijs en verspreidde zich van daaruit totgrotere oppervlakten. Zuchtigheid wasmeer eenalgemeen verschijnsel, datalleen bij natte winters en voorjaren
telkens opnieuw konoptreden. Het kwam meer indeoudere polders voor. Dekleiop-veengronden hadden echter nooit last van dezeverschijnselen. Het in ernstige mate
optreden vanzucht enzuchtigheid leidde tot slechte oogsten enbetekende voor de
boeren dan ookmeestal een ramp.
De zucht enzuchtigheid werden inderegel bevorderd door hetbewerken van de
grond onder natte omstandigheden, waarbij vooral diepe grondbewerkingen funest
waren. Ooknatte jaren, zoals regenrijke zomers enzachte winters, deden zucht en
zuchtigheid sterk toenemen. Een afneming van deze verschijnselen vielteconstateren
in droge zomers, nastrenge winters, bijeen goede ontwatering enhet toepassen van
drainage.
Aanvankelijk dacht men, dat het toepassen van een diepe grondbewerking een middel zou zijn om
de zucht enigermate tedoen verdwijnen. Dit bleekinhetjaar, waarin de diepe grondbewerking uitgevoerd werd inderdaad het gevaltezijn. Het verschijnsel kwam echter reedsinhet volgendejaar in
veelernstiger mate terug. Bij een diepe grondbewerking wordt de grond totop een bepaalde diepte
losen open gemaakt. Het overtolligregenwatervan eenjaar kan daarin dan gemakkelijk wegzakken.
Het wegzakken, vooral bij de toenmaligetehoge grondwaterstanden, kon nooit diep plaatsvinden.
Was de losgemaakte grond eenmaal verzadigd met water, dan trad verslempingenvervloeiing van
de bovengrond opmet allekwade gevolgen van dien. InhetOldambt heeft men zodoende geleerd,
dat men bij ondiepe grondbewerkingen meer baat heeft dan bij diepe.
In de vorige eeuw werd op verschillende gronden braak toegepast. Hierbij werd de grond veelgeploegd en geegd. Somswerden ook diepegrondbewerkingen uitgevoerd. Aldezemaatregelen hadden
tot gevolg dat dezucht sterk werd bevorderd. Men heeft toen het braaksysteem,voorzover mogelijk,
alineen vroegstadium laten varen.IndejongeDollardpolders werd reedsophet eind van de vorige
eeuw geen braak meer toegepast.
De gewassen, dieopsterk zuchtige enzuchtige percelen konden groeien, werden door ACKER
STRATINGH en VENEMA (1855) als volgt gerangschikt:

maartegerst
wintergerst
haver
tarwe
koolzaad
paardebonen
rode klaver

zeer slecht

vrijre delijk

De peulvruchten deden hetdus beter dan degraangewassen. Van de graangewassen voldeed tarwe
het best. De pas ingedijkte gronden, dieaanvankelijk nog niet behept waren met zucht, leenden zich
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niet goed voor de verbouw van tarwe. De andere graangewassen deden het beter. Werden dejonge
gronden zuchtig, dan kon men er beter tarwe op verbouwen.

Zucht en zuchtigheid houden dus verband met een te veel aan vocht in het profiel.
De grond kon zodoende niet uitdrogen, waardoor scheurvorming en oxydatie, dus
rijping van het profiel, achterwege bleven. Aanvankelijk heeft men door begreppeling
met behulp van meent-,water- ofzuchtgoten deafvoer van water weten te bevorderen.
Deze methode van ontwatering was echter niet voldoende om zucht en zuchtigheid in
zijn geheel te doen verdwijnen. Dit verdwijnen was in de regel een langdurig proces.
In de nieuwe polders bijv. verdwenen de verschijnselen pas na een eeuw of langer,
terwijl ze daarna bij ongunstige weersomstandigheden opnieuw konden optreden.
Een aanmerkelijke verbetering verkreeg men, toen men ging draineren met zgn.
turfkanalen, met bonestro, e.d. De beste resultaten werden op den duur verkregen
door buizen-drainage. Met behulp van deze drains werd de overvloedige watermassa
uit de grond afgevoerd. De grond kon toen opdrogen, waardoor scheurvorming optrad en rijping van het profiel kon plaatsvinden. Bovendien kon via de scheuren het
water naar de drains worden afgevoerd. De zucht en zuchtigheid werden zodoende
geleidelijk overwonnen.
Ook in andere delen van het land traden in de vorige eeuw bij zware kleigronden
verschijnselen op, die te vergelijken zijn met zucht of zuchtigheid. Het is o.a. bekend,
dat men aanvankelijk in de Wilhelminapolder (Zeeland) met dezelfde moeilijkheden
te kampen had als hierboven beschreven. Ook deze verdwenen grotendeels na verbeterde waterafvoer en intensieve drainage.
In het Dollardk]eigebied hebben ook de bekleiingen en de later uitgevoerde bekalkingen van de kalkarme zware kleigronden, het verdwijnen van zucht en zuchtigheid bespoedigd. Het was reeds opgevallen, dat het graven van woelgoten een gunstig
effect had. Vanzelfsprekend werkten de woelgoten drainerend. Bovendien had de
kalkrijke woelaarde een gunstige invloed op de structuur van de bovengrond. Een
gunstige structuur voorkomt immers het dichtslempen en voor kalkarme, zware kleigronden is dit van groot belang. Ook de latere bekalkingen gaven gunstige resultaten.
De zeer langzame rijping van het profiel van pas ingedijkte polders, ten gevolge
van een minder goede afwatering en drainage, wordt op het ogenblik niet meer aangetroffen. De gronden, dietegenwoordig bedijkt worden, doorlopen het rijpingsproces
immers veel vlugger als gevolg van de aanmerkelijk betere ontwatering. Zijn de profieleneenmaalgerijpt enheeft men de grondwaterstand in dehand, dan ishet optreden
van zucht en zuchtigheid vrijwel ujtgesloten.

5

D E UITGEVOERDE BEKLEIINGEN OP DE MINDER PRODUKTIEVE GRONDEN

In het voorgaande werden reeds enkele opmerkingen gemaakt over de gunstige resultaten van uitgevoerde bekleiingen. De bekleiingen, die in hoofdzaak op de minder
produktieve gronden, vooral in de tweede helft van de vorige en in het begin van
deze eeuw, werden toegepast, hadden zeer grote gevolgen. Men verkreeg nl. aanmerkelijk hogere opbrengsten. Deze waren vaak te vergelijken met die van de aller184

jongste polders. Het bouwlandareaal werdin dietijd dan ook sterk uitgebreid. Stalmest had men vrijwel niet meer nodig; deze werd verkocht. Groenlegging van de
percelen kon achterwege blijven, enz.Kortom,debekleiingen hebben onder delandbouwers vooral diegenen, die op de minder goede gronden hun bedrijf uitoefenden
grotere welvaart gebracht.
De methode, waarbij kalkrijke klei uit de ondergrond naar boven werd gebracht
en ter plaatse over de percelen werd uitgespreid, heet woelen. Dit is vooral onder
Nieuw Scheemda, Nieuwolda en Wagenborgen toegepast. De woelklei zit hier op
verschillende plaatsen in de ondergrond, veelal onder dekalkarme Eemsklei.
Bij het woelen werden dwars over de percelen de zgn. woelgoten op onderlinge
afstanden van ± 20m gegraven. De goten werden tot in dekalkrijke klei gegraven,
ongeveer 1,5-2,5 m diep en zonodig nog dieper. De breedte van de goten bedroeg
1 a 2 m. Het kalkrijke materiaal werd naar boven gebracht en over de percelen uitgespreidterdiktevanenkelecentimeters.Dekalkarmekleienhetoverigeongeschikte
materiaalwerdenindegotenteruggestort. Bijeenvolgendebekleiingwerdeentweede
seriewoelgoten naast devorigegegraven,enz.Terplaatsevan dezegegravenwoelgoten bleven laag gelegen smalle stroken achter, die thans nog gemakkelijk terug te
vinden zijn (fig. 69).
Het kleiwoelen vond meestal in de winter plaats. Veel arbeiders bleven zodoende
aan het bedrijf gebonden. Door de toenmalige lage arbeidslonen waren de verbeteringen door middelvan kleiwoelen zeer rendabel.
Er zijn onder Nieuwolda en Wagenborgen vele percelen, waar in de ondergrond
de woelklei ontbreekt. Deze percelen werden echter eveneens bekleid met klei die
aangevoerd werd uit de naaste omgeving, afkomstig van percelen met veel woelklei
in de ondergrond. Deze percelen werden nl. geexploiteerd, de kalkrijkekleiwerdzo
diepmogelijk weggegravenenverkocht. Dekalklozebovengrond enhet onbruikbare
materiaal werden teruggestort (fig. 70). Op deze percelen zijn grotere en kleinere
woel- of kleigaten overgebleven (fig.71).
FIG. 69 „Woelgoten" als
dwarsovereenperceelbouwland verlopende „greppels"
(laag gelegen smalle stroken)

W'.+*S
S .J,:

FIG. 69 Remnantsoftrenches
for excavation as calcareous
low lying strips across the
parcel
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FIG. 70 Kleiput 4,5 m lang, 3mbreed en 3m diep met uitgegraven woelklei en het even boven de
woelklei ondergraven van de kalkarme kleilaag van de volgende put, naar gegevens van GEORGIUS
(1960)

vuitgegravenwoelklei
•V-excavated calcareousclay

.-_~_~_~_~_~_~_~L~^ teruggestorte
•~-~-~_~-~_--~_-_" kalkarme klei
•~-~-~-~-2---~-~-~ (DollardenEemsklei)

tippedback non~ calcareous clay
woelklei
calcareous
clay

FIG. 70 Claypit (4.5mlong,3mbroad,3mdeep) withexcavatedcalcareousclay.Thenon-calcareous
layerisundercuttostart a new pit

OnderNieuwoldawerdveelwoelkleinaareldersverhandeld.Verschillendepercelen
werden toen zelfs bereikbaar gemaakt voor kleine schepen. Voor dit doel werden
kleinekanalen (wijken) gegraven, die ophetTermunter Zijldiep aansloten. Zodoende
was het mogelijk grote hoeveelheden woelklei naar elders te verkopen, bijv. naar
het Dollard-randgebied. De aldus geexploiteerde percelen zijn vaak in waterplassen
veranderd (fig.72).
In de oude Dollardpolders, bestaande uit kalkarme kleigronden met in de ondergrond kalkhoudende tot kalkrijke klei, werd weinig gewoeld. Uit oude bouwboeken
enuit mondelinge gegevensblijkt, dat ophet eind van devorigeeeuwen later, onder
BeertaenNieuw-Beertaverschillendepercelenvolgenseenietsanderemethodewerden
behandeld. Vooral tijdens de uitvoering van drainagewerkzaamheden werd vaak de
kalkrijke klei, bovengebracht uit de drainagesleuven, over de percelen uitgespreid.
Het bekleien van de rodoornige en rodoorngronden van het Dollard-randgebied
en van de aangrenzende bouwtegronden vond plaats met materiaal, dat ter plaatse
niet tevinden was.Het meestevan dit materiaal bestond uit vers, kalkrijk, per schip
aangevoerd Dollardslib. Ook woelkleiwerd, zoalswereedshierboven zagen,in grote
hoeveelheden aangekocht.
Het graven van kalkrijke buitendijkse klei in de Dollard werd in de vorige eeuw
en ook nogin het begin van dezeeeuwveeltoegepast. Blijkens oude bouwboeken en
186

FIG. 71 „Kleigat" of „woelgat"; laag gelegen graslandperceel,waaruitdestijdskalkrijke klei werd gewonnen

* * * <\*'

FIG. 71 Formerclaypit from
which calcareous clay has
been excavated. Now a low
lyingparcelofgrassland

mondelinge mededelingen hadden verschillende boeren destijds een of meer kleine
schepen in hun bezit. Hiermede werd het kalkrijke materiaal zo dicht mogelijk bij
hunland gebracht. In dewinter werd dekleioverdebevroren grond gereden en over
de percelen uitgespreid. Per deimt (ca. \ ha) werden toen 70 a 100 of meer wagenvrachten aangevoerd (gegevens uit oude bouwboeken).
In de vorige eeuw werd ook welhet materiaal van oude dijken voor beklennggebruikt Zoisbekend,datgedeeltenvandeoudedijkeneventennoordenvanOostwold
op de rodoornige, rodoorn- en andere venige percelen van het Meerland, ten zuiden
van Oostwold, zijn terechtgekomen. Ook elders is voor dit doel het matenaal van
oude dijken gebruikt.
Volgensgegevensvan VAN BEMMELEN(1863)verkreegmenbijbekleienpasnahettweedejaargunstige
resultaten. Het verse materiaal moest blijkbaar eerst oxyderen. In de prakt.jk werden in het eerste
FIG. 72 „Kleigat" als waterplas; een overblijfsel van exploitatie van kalkrijke klei

FIG. 72 Former clay pit, now
water
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jaar dan ook veelal bonen op rijen gezaaid. Tussen de rijen kon dan nl. worden geploegd om zodoende de woelklei voldoende aan de lucht te kunnen blootstellen. Ook werd wel met het graven
van de klei reeds in de late herfst begonnen. Het kalkrijke materiaal kon dan in de winter, vooral
bij strenge vorst, goed doorlucht worden.
In het voorgaande werd reeds opgemerkt, dat de bekleide percelen aanmerkelijk produktiever
waren dan de niet bekleide. ACKER STRATINGH en VENEMA (1855)geven voorbeelden van rodoorns,
die aanvankelijk alleen uit de graszode een paar haveroogsten konden leveren, maar waarop na
bekleiing vier jaar achter elkaar koolzaad verbouwd kon worden. De verbouw van graangewassen
op deze gronden ging eveneens goed en het graan was van betere kwaliteit, had een hoger korrelgewicht, enz. De vreterij, die in ernstige mate op de rodoorngronden voorkwam, verdween zodra er
gekleid werd. Kortom, deresultaten waren frappant. VAN BEMMELEN (1863,p. 196)vatte het destijds
als volgt samen (vooral met betrekking tot de rodoornige en rodoorngronden): 'de slechte grond
wordt goede bovengrond, de keus der gewassen veelgrooter (vooral wat hunne waarde betreft), het
beschot veel hooger, de hoedanigheid beter, de voile braak onnoodig, het groenleggen niet noodzakelijk, de mest overbodig, de vreterij overwonnen en dit allesvoor een langen tijd'.

Debekleidepercelen gavenminstens 10jaarlangruimeoogstenaan koolzaad, bonen,
gerst, haver, tarwe en klaver. De behoefte aan een tweede bekleiing ontstond pas na
15 a 20jaar. De tussenperiode tot een derde bekleiing kon in de regel nog ruimer
gesteld worden. Vanzelfsprekend hingen de tussenperioden ook af van de hoeveelheden klei,die telkens over het land gebracht werden.
Op het eind van devorigeeeuwenin het begin van dezeeeuwdeden de kunstmest
en dus ook dekalkmeststoffen hun intrede in delandbouw. Mededoor de stijgingen
FIG. 73 Schuimaarde, ten behoeve van het op peil houden van kalkarme, zware kleigronden

FIG. 73 Defecation lime,usedfor themaintenance of agoodstructureof thenon-calcareous claysoils
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van dearbeidslonen geraakte hetbekleieninhet Oldambtvan toen af steedsmeer op
de achtergrond. De bekalking van de kalkarme gronden geschiedt op het ogenblik
meestal met schuimaarde (fig. 73).Deze meststof is goed te behandelen en laat zich
vrij gemakkelijk verdelen. De hoeveelheden nodig om degronden op peil te houden
zijn zeer hoog. Voor de kalkarme kleigronden van de oudste inpolderingen en voor
dezwarerodoornige endezwarerodoorngronden zijngiften van20tonperhanodig.
Dezemoetenomde 10 a 15jaar herhaaldworden.Inderichtingvandejongepolders
vragen de kalkarme gronden minder schuimaarde.
Met debekalking van delichterodoornige endelichte rodoorngronden moetmen
voorzichtig zijn. Ze gedragen zich min of meer als humeuze zandgronden. Te hoge
giften aankalkzijn opdezegrondenschadelijk, aangezienbijeentehogepHgebreksziekten kunnen optreden. In dit verband ishetinteressant tevermelden, dat de voormaligebekleiingen op delichte rodoornige enlichte rodoorngronden nooit moeilijkheden hebben opgeleverd.
De momenteel regelmatig bekalkte gronden moeten ook nog op andere wijze goed
wordenbemest,o.a. metN,PenK.Demeestekalkmeststoften bevattenvrijwelalleen
kalk; schuimaarde bevat naast kalk ook nog organische stof en een weinig N, Pen
K. De gronden van dejongste Dollardpolders zijn nogniet mestbehoeftig. Zevragen
alleen wat N. De opbrengsten van de gronden van de oudste polders zijn bij goede
verzorging goed. Ze zullen echter steeds beneden die van de allerjongste polders
blijven. De opbrengsten van degoed verzorgde percelen van het Dollard-randgebied
komen vrijwel nooit boven dievan de oudste Dollardpolders uit.
6 DE GRONDBEWERKINGEN; DEVOORJAARSWERKZAAMHEDEN 'OVER DEVORST'

Met betrekking tot de grondbewerkingen bestaan voor de diverse gronden van het
Dollardgebied zeer groteverschillen. Dezeverschillen uitenzichinbepaaldevarieties
inzakedevroegheid enbewerkbaarheid vandegrond, deploegdiepte,debewerkingsmarge, het op wintervoor ploegen, devoorjaarswerkzaamheden al dan niet 'over de
vorst', enz. Zeer frappant zijn deverschillen in bewerkbaarheid enz.tussen de lichte
gronden van het 'Schiereiland', eventueel randgebied, en de zware kleigronden van
de Dollardpolders. De zware leemgronden van het 'Schiereiland' zijn echter nog
moeilijker tebewerken. Aangezien dezegrotendeelsingrasliggen,valthier ovengens
weinig over mede te delen. We zullen ons in hoofdzaak beperken tot de bespreking
van de grondbewerkingen op de kleigronden en de klei-op-veengronden (rodoorns).
Het is algemeen bekend, dat de gronden van de Dollardpolders moeilyk te bewerken zijn. De weersomstandighedenzijnvanzeergrotemvloedeninverbandhiermede hebben de meeste gronden een nauwe bewerkingsmarge, d.w.z. zowel onder
te droge als onder te natte omstandigheden iseen grondbewerking moeihjk uitvoerbaar. Het tijdig uitvoeren van dejuistegrondbewerkingen, vooralvoorhet verknjgen
van een goed zaadbed, isdan ook voor vrijwel alleklei-en klei-op-veengronden zeer
moeilijk.
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De kleigronden vertonen onderling nog belangrijke verschillen. Dezehangen grotendeels samen met de kalkrijkdom van het profiel en de hiermede verband houdende
structuur. Over het algemeen kan gezegd worden, dat de gronden in de richting van
de jonge polders geleidelijk gunstiger eigenschappen hebben met betrekking tot de
grondbewerking.
Demeerofminder gemakkelijke bewerking isvoor dediverse gronden uiteenlopend.
De zavelgronden van de Johannes Kerkhovenpolder leveren ten aanzien van de
grondbewerking geen moeilijkheden op; ze zijn gemakkelijk bewerkbaar. Van de
overigegronden van de Dollardpolders vragen de overslaggronden meteenvrijzandige
bovengrond de minste trekkracht. Hierop volgen de kalkrijke kleigronden van de
jonge polders.De kalkarmegronden van de oudste polders zijn albelangrijk zwaarder.
Demeestetrekkracht vergen dezware rodoornige gronden. De zware rodoorngronden
evenwel zijn, in vergelijking met deze laatste, iets minder moeilijk te behandelen. Ten
slotte zijn de lichte rodoornige en lichte rodoorngronden vanwege hun hoge humusgehalte vrij gemakkelijk te bewerken.
Bij de vergelijking, die hier van de diverse gronden wordt gegeven, is verondersteld,
dat deze gronden ingunstigeomstandigheden verkeren, waarbij telkens dezelfde diepte
van bewerking is aangehouden. Met betrekking tot de maximale ploegdiepte op de
diverse gronden bestaan echter in de praktijk vrij grote verschillen. In de regel is men
geneigd de minder gunstige gronden zeer ondiep te ploegen, aangezien men bevreesd
is 'verkeerde' grond naar boven te halen. Maximale ploegdiepten van 12 cm en
minder komen vrij veel voor.
Bij de lichte rodoorns kan bij een te diepe grondbewerking veen en/of moerasijzererts als 'verkeerde' grond naar boven worden gebracht. Onder de bouwvoor van de
zware rodoorns en de kalkarme kleigronden is de grond kalkloos en heeft, vooral bij
deeerste gronden, eenzeer slechte structuur. Deze grond isbij het naar boven brengen
alleen met behulp van veel schuimaarde in goede cultuurtoestand te brengen. Een
bekend spreekwoord in het Oldambt zegt dan ook: 'Een dunne pannekoek is gemakkelijker vet te maken dan een dikke'. Hiermede wordt dus bedoeld, dat het gemakkelijker is een dunne bouwvoor in een goede structuur- en vruchtbaarheidstoestand
te houden dan een dikke. Bovendien wordt bij de uitleg van het genoemde spreekwoord vaak ook nog opgemerkt, dat een diepere grondbewerking 'meer paardevlees
kost' en dat deze extra moeite niet tot uiting komt in de opbrengst van de gewassen.
Men gaat zelfsverder en stelt, dat bij een diepere grondbewerking een eventuele ploegzool in de winter niet meer beinvloed kan worden door de vorst. Dit laatste zou wel
het geval zijn bij een ploegzool, die ontstaat als gevolg van een ondiepe grondbewerking. In normale winters dringt de vorst diep genoeg door om een eventuele ondiep
voorkomende ploegzool te doen verdwijnen.
Op de profielen, die pas op een diepte van ca. 40 cm en dieper vrije koolzure kalk
bevatten, past men bovengenoemde regel inzake ondiep ploegen vrij algemeen toe.
Ook de gronden, die op geringere diepte vrije koolzure kalk bevatten, worden vaak
nog zeer ondiep geploegd. Door sommige boeren worden deze gronden echter ook
en met succes dieper bewerkt. Hierbij wordt immers - in tegenstelling tot de zware
rodoorns en de gronden, die pas op grotere diepte koolzure-kalkhoudend worden 190

kalkhoudende kleinaarbovengebracht.Wordthetprofieltotindebovengrond kalkrijk dan wordt het zeer ondiepploegen steedsminder toegepast. Het blijkt dan ook,
dat in de richting van dejonge polders een diepere grondbewerking steeds meer toelaatbaar wordt.
Hetzeerondiepploegenvandegrondwordt,inverbandmetdesterkemechanisatie,
steedsmoeilijker uitvoerbaar. In deloopvan hetjaar drukken dezware machines de
eerste centimeters van de bovengrond sterk in elkaar. Hetploegenvaneendergelijke
grond, eveneens met zware werktuigen, leidt automatisch tot een diepere ploegvoor
dan vroeger algemeen gebruikelijk was. Het op deze wijze ontstaan van een diepere
bouwvoor heeft voor desterk kalkbehoeftige gronden bepaalde consequenties vooral
ten aanzien van schuimaardegiften, inverband methetingoedeconditie houden van
de bouwvoor.
Hetploegen van dezwareDollardgronden onder ongunstigeweersomstandigheden
is funest, vooral wanneer dit in het voorjaar gebeurt. De gronden hebben een zeer
nauwe bewerkingsmarge, d.w.z. bewerking kan alleen plaatsvinden bij een niet te
natte of te droge toestand. Vooral de zware rodoorns en de kalkarme, zware kleigronden zijn hiervoor zeergevoelig.
Inderichtingvandejongepolderskanbijnatweerietslangerdoorgewerkt worden.
Toch zalmen ook op dekalkrijke, zwaregronden tijdig moeten ophouden. Dekalkrijke zavelgronden van de Johannes Kerkhovenpolder hebben een veel ruimere bewerkingsmarge. Ook deoverslaggronden, meteenzandigebovengrond, hebbeneveneens een nog vrij ruime bewerkingsmarge. Toch hebben deze laatste gronden de
neiging met een harde korst op te drogen (betonstructuur), wanneerzeondernatte
omstandigheden zijn bewerkt.
Uit het bovenstaande zalduidelijk zijn, dat allekleigronden reedsin het najaar op
wintervoor geploegd worden. In het daarop volgende voorjaar worden slechts zeer
lichte bewerkingen uitgevoerd om het land zaaiklaar te maken. Het voor de winter
ingezaaide land met wintergranen ofzaadgewassen wordt van tevoren 2a 3 keer geploegd. Het overige land wordt in totaal, met de wintervoor mee, meestal 3 keer
geploegd, bietenland in deregelmaar eenmaal.Iserin het late najaar geen gelegenheid meer om bietenland teploegen, dan blijft ditveelal liggentot het volgend voorjaar, waarin het niet meet wordt geploegd, maar slechts door eenlichte grondbewerkingvoor inzaai gereed wordt gemaakt.
Devoorjaarswerkzaamheden brengen,vooralvoordekalkarme,zwarekleigronden
en de klei-op-veengronden bepaalde problemen met zich mede. Zware kleigronden,
in het bijzonder de kalkarme, zijn in het voorjaar laat, aangezien zelang vochtigen
koudblijven. Devoorjaarsinzaai moethierdoor,wanneergewachtwordttotdegrond
voldoende droog is,vaak lang worden uitgesteld. De zavelgronden van de Johannes
Kerkhovenpolder hebben in dit opzicht gunstiger eigenschappen en kunnen als de
vroegste gronden van het Dollardkleigebied worden aangemerkt. Met betrekking tot
dezevroegheid volgen hierop dekalkrijke, zware kleigronden van dejongste polders
en de overslaggronden. De kalkarme zware kleigronden zijn belangnjk later terwijl
de meeste klei-op-veengronden (rodoorn- en rodoornige gronden) als zeer laat beschouwd kunnen worden. De rodoorns zijn ten opzichte van de rodoormge gronden
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ietsminderlaat,maarzijntochnogaltijd gemiddeldca. 14dagenlaterdan degronden
van dejongste polders.
Met de nauwe bewerkingsmarge en het niet vroeg zijn van de zware kleigronden
hangen in het Oldambt bepaalde grondbewerkingsmethoden samen, die elders in het
land vrijwel niet worden toegepast. Bedoeld worden de lichte voorjaarsbewerkingen
en de voorjaarsinzaai 'over de vorst'. Volgens deze methode worden de voorjaarswerkzaamheden uitgevoerd op een licht bevroren grond.
Bij eennachtvorst in het voorjaar bevriest het bovenste laagje van de grond tot op
een diepte van een paar centimeters. Hierdoor is het mogelijk met paarden en
werktuigen ophetland teverkeren. Lichtebewerkingen kunnen zodoende uitgevoerd
worden en zelfs met de zaaimachine kan het zaad in de grond worden gebracht. Bij
nachtvorst worden bewerkingen 'over devorst' reedsin februari en maart toegepast.
Reedsvroegindeochtend begintmenmetdewerkzaamheden. Wordt dewarmtevan
dezon in deloop van dedagte sterk, zodat debovenste bevroren korst te sterk ontdooit, dan is men genoodzaakt op te houden. De volgende ochtend gaat men dan
weer verder.
Met betrekking tot de voorjaarswerkzaamheden 'over de vorst' bestaan voor de
verschillende gronden nog duidelijke verschillen. De humeuze klei- en de knikkige
klei-op-veengronden (rodoorns) zijn in opgevroren toestand dikwijls te hard om ze
goed te kunnen bewerken. Ook de overslag- en andere zandige gronden zijn vaak
iets te hard bij een te strenge vorst. Het bewerken 'over de vorst' moet dan even
worden uitgesteld. De gronden van de oudste en dejongste polders lenen zich beter
voor bewerking 'overdevorst',alhoewelzeonderlingnogverschillen vertonen. Hetis
algemeen bekend, dat de gronden van dejongste polders het meest geschikt zijn om
'over de vorst' te worden bewerkt.
De gronden, die 'over devorst' zaaiklaar gemaakt zijn, zijn naderhand - wanneer
geen nachtvorst meer optreedt - vroeger dan de gronden, die niet op deze wijze zijn
bewerkt. De 'over devorst' bewerkte percelen kunnen dan vaak zonder meer worden
ingezaaid.
Is men niet in staat op bovengenoemde wijze de voorjaarswerkzaamheden uit
te voeren, dan is men genoodzaakt met de voorjaarsinzaai te wachten tot degrond
voldoende droog en dus bewerkbaar is. In de meestejaren moet men dan wachten
tot eind april-begin mei,hetgeen voor deinzaaivan verschillende gewassen telaatis.
Hieruit blijkt, dat akkerbouw op de verschillende Dollardgronden mogelijk is, dank
zij devoorjaarswerkzaamheden 'over de vorst'.
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IX

HET

BODEMGESCHIKTHEIDSONDERZOEK
VOOR DE AKKERBOUW;
RANGORDE-METHODE

1 INLEIDING

Voor het indelen vanbodemeenheden ingeschiktheidsklassen isvoorafgaand bodemgeschiktheidsonderzoek noodzakelijk. Het geschiktheidsonderzoek houdt zich nl.
bezig met de geschiktheid van degrond voor deteeltvan diverse gewassen.
De geschiktheid van een grond voor een gewas is eigenlijk een praktijkterm, die
volgens VINK (1962) aangeeft de mate van succes, waarmee men op een bepaalde
grond een bepaald gewas kan verbouwen. De mate van succes,waarvan hier sprake
is, wordt door verschillende factoren bepaald. Daarvan is de profielbouw van de
grond een van de voornaamste. Met betrekking tot de bodemgesteldheid kan echter
worden opgemerkt, dat wenogteweinigwetenomtrent deeisen,diedeverschillende
cultuurgewassen aan de fysische, chemische en biologische eigenschappen van de
grond stellen. Behalve van de profielbouw is de geschiktheid van de grond ook nog
van velerlei andere factoren afhankelijk, o.a. van de ontwatering, de bemesting, de
verzorging, de afstand van het perceel tot de boerderij, enz. Deze laatste factoren
kunnen bij een en hetzelfde profiel sterk varieren. Ten slotte wordt de geschiktheid
vandegrond ook nogbepaald door deklimaatomstandigheden,technischemogehjkheden, economische verwachtingen, enz. Uit dit alles blijkt, dat het bepalen van de
geschiktheid van de grond geeneenvoudige zaakis.
Omdat de mogelijkheden van de grond in het algemeen het best tot uitingkomen
bij goede behandeling, enz., wordt de geschiktheid van de grond door VINK (1962)
nader gedefinieerd als 'de mate van succes, waarmee een bepaald gewas op een bepaalde grond door goede boeren binnen het bestaande bedrijfstype regelmatig kan
worden verbouwd'. Aangezien deze definitie van 'goede boeren uitgaat mogen we
aannemen,dat debedrijfsvoering vandezeboerennietstewensenoverlaat.Dithoudt
in, dat de ontwatering en de bemestings- en verzorgingstoestand van de grond voor
deverschillende bedrijven in ordezijn endatindeexploitafe optechnischoi economise*terreinonderlinggeengroteverschillenoptreden DatverscMknde"let-bodemkundigefactoren voortdurend kunnenveranderen,zoalsdetechnischemogelijkheden
deprijzen van produkten en produktiemiddelen,enz.zullen we- om de situate met
teingewikkeld te maken - zoveel mogelijk buiten beschouwmg laten.
Het uitsaan van het begrip 'goedeboeren' betekent, dat by debepahngvan deges c n t k S T n d e " j o ^ S r d . gegeven omstandighedenvanklimaalenz^e ruetbodemkundige factoren buiten beschouwing kunnen ^ . H « r * ^ ™
technisch en economist goed geleide bedrijven ,. in depraktyk moeihjk en het u,t193

zoeken van dergelijke bedrijven is dan ook niet altijd goed mogelijk. We komen
hierop terug.
Aangezien de eisen, die de gewassen aan het bodemprofiel stellen, in belangrijke
mate de geschiktheid van de grond bepalen, worden in het volgende hierover enkele
opmerkingen gemaakt. Verder zullen enkele methoden van geschiktheidsonderzoek
nader worden bekeken om ten slotte de voor een gedeelte van het Dollardgebied
toegepaste methode, nl. derangorde-methode, uitvoeriger te behandelen.

2 DE EISEN, DIE VERSCHILLENDE GEWASSEN AAN HET BODEMPROFIELSTELLEN

Overdeeisen, diedeverschillendeakkerbouwgewassen aan het bodemprofiel stellen,
is nog betrekkelijk weinig bekend. Ze zijn in de regel moeilijk te bepalen, aangezien
weindeakkerbouwoverwegendmeteenjarige,somsmetmeerjarigegewassenhebben
te maken. Vanzelfsprekend zijn hier uitsluitend bedoeld de eisen, gesteld aan de
fysische eigenschappenvanhetbodemprofiel. Dechemischehangennauw samenmet
de bemestingstoestand van de grond, die door de grondgebruiker gemakkelijk is te
bei'nvloeden. Bij de verdere behandeling zal de bemestingstoestand dan ook buiten
beschouwing blijven.
Op de groei van de gewassen is, behalve de kwaliteit van de grond, ook het weer
van zeer grote invloed, evenals het uitvoeren van de juiste grondbewerkingen, het
kiezenvangoedevoorvruchten,hetoptredenvanplanteziekten,enz.Aldezefactoren
zullen hier onbesproken blijven.
Bij de bespreking van de eisen, die de gewassen aan het profiel stellen, kunnen de
akkerbouwgewassen het besteworden onderscheiden in:
Granen, peulvruchten, hakvruchten, handelsgewassen en groenbemestingsgewassen.
Bijzondere teelten, zoals dievan tuinbouwzaden, e.d., worden niet behandeld.
De hierna volgende opmerkingen over deeisenvan de gewassen zijn in hoofdzaak
ontleend aan depraktijk, aangevuld metdebetrekkelijk schaarsegegevens,dieuitde
literatuur bekend zijn.

2.1 Granen
Tot de granen worden tarwe, gerst, haver en rogge gerekend. Kanariezaad behoort eveneens tot de
granen, maar dit gewas kan beter bij de handelsgewassen worden besproken.
Alle gronden, die niet te nat en voldoende vochthoudend zijn en waarop als zaadbed een min of
meer kluiterige, niet gemakkelijk verslempende bouwvoor kan worden verkregen, zijn geschikt voor
de teelt van granen. Het is duidelijk, dat vooral voor het verkrijgen van een goed zaadbed en alles
wat daarmee samenhangt, veel afhangt van de bodemkundige opbouw van de grond, van het weer
en van de vakkennis van de boer, waarover hier echter niet verder zal worden uitgeweid. Tussen de
granen onderling komen echter nog typische verschillen voor.
Van de granen stelt tarwe de hoogste eisen aan de grond, vooral met betrekking tot een goede
structuur en een goedevoedingstoestand. Een te slempigegrond isvoor wintertarwe met het oog op
het eventueel uitwinteren nadelig. Zomertarwe stelt aan devroegheid van de grond eisen, in verband
met het vroegtijdig inzaaien in het voorjaar.
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Gerst is niet zo veeleisend als tarwe, maar vraagt een niet te natte grond, vooral met betrekking
totdekans oplegeren.Bovendien iswintergerstgevoeligvoor opvriezen.Zomergerstverlangt evenals
zomertarwe een vroege grond.
Haver is over het algemeen een sobere plant en steltin vergelijking met tarweminder eisen aan de
grond. Het beste groeit haver op een vochtige, echter niet te natte grond.
Rogge is van de graangewassen het minst eisend en het beste bestand tegen lage temperatuur, alhoewel opvriezen op venige gronden nogal eens voorkomt. Gronden met stagnerend en overtollig
water in winter en voorjaar zijn dan ook minder geschikt. Verder isrogge weinigeisend met betrekking tot de pH en is verbouw op schrale, droge gronden nog goed mogelijk.

2.2 Peulvruchten
Van de peulvruchten noemen we erwten en veldbonen. Deze gewassen zijn veel gevoeliger dan de
granen en stellen derhalve vrij hoge eisen aan de grond. Ze verlangen goed vochthoudende, echter
niet te nat gelegen gronden met een goede structuur, zoals kalkrijke en ondiep kalkarme klei- en
zavelgronden.
De erwt stelt de hoogste eisen, vooral aan de structuur van de grond. Verder is voor een goede
ontwikkeling van het gewas een vroege inzaai in het voorjaar zeer gewenst. Kalkrijke, niet te zware
gronden zonder profielstoringen blijken het beste aan deeisen van de erwt te voldoen.
De veldboon verlangt over het algemeen een iets zwaardere grond. Dit gewas heeft een lange
groeitijd (ca.6maanden), moet derhalve in het voorjaar vroeg worden ingezaaid en stelt vrij hoge
eisen aan de vochtvoorziening.

2.3 Hakvruchten
Hiertoebehoren aardappelen, suiker-envoederbieten.Poot-ofstekbietenblijvenbuitenbeschouwing
Dehakvruchten stellen specialeeisen aan hetbodemprofiel, vooral wat betreft dezwaartein verband
met oogstmoeilijkheden. De lange groeiperiode van de suiker-en voederbieten brengt met zich mee,
datdegrond in het voorjaar vroeg moet zijn, hetproflel gedurende degehelegroe.penode vddoja.de
vocht ter beschikking moet kunnen stellen entoch niet tenat moet zrjn. Zowe de b.eten alsde aardappelen vragen bovendien een goed zaadbed. Ten aanzien van de e.sen, gesteld aan de zwaarte van
degrond, vertonen de gewassen onderling nog verschillen.
Voor aardappelen zijn niet te zware gronden het meest gewenst Gronden me..mee ian 35%
afslibbaar leveren reeds rooimoeilijkheden op; voor pootaardappelen gebru.kt men1ever^geen
gronden met meer dan 25%afslibbaar. Bovendien is een met te kluitenge grond h e ™ » * ™ ™ •
De aardappel blijkt dan ook thuis te horen op lichteen vrij lichtegronden met een g o e d e s » r
De suikerbiet is een veeleisend gewas. Het vraagt een goed, met te gemaktehjk tverctemper,
zaadbed. Bij verslemping moet nl. op een minder goede opkomst van het gewas worden gerekend.
Verderheef deb i t een langegroeiperiode ensteltzodoendevrijhoge ^ - ^ f ^ ^ S f S
In verband met de kans op dichtslempen en de aan ^ ^ ^ ^ T !
l l t ^ T ^ Z T J '
suikerbiet een zwaardere grond dan de aardappel. Aan de andere kant iseen te zware_£>nd n ver
band met rooimoeilijkheden ook weer niet gunstig. De maximale grea. van be ^ ^ J * b b ^
listbij debiet hoger (ca.45%afslibbaar) dan b , d e . a r d a p p e L ^ ^ ^ £ ^ ^ 2
op storende lagen in het profiel door vorming van sterk vertaiae woric»
v p r l a n o t met
worden gezegd dat de suikerbiet een niet te lichte, maar ook een met te zware grond verlangt, met
een goede structuur, zowel van h o ^ t T M o L n d e , niet te zware gronden, zonder storende
De voederbiet is met zo veeleisend. Goed vocntnouaenuc, UK
&
worden
lagenlenen zich zeer goed voor deteeltvanvoederb.eten. Metbetrekkingtot dezwaarU tau worden
opgemerkt, dat voederbieten dicht bij aardappelen
^
^
^
^
^
1
^
^
^
afslibbaar worden vriiwel geen voederbieten aangetroffen. Bovendien verlangt het gewas een vroege
, M I w o r u e n vnjwci gccn
derhalve vroeg moet Worden ingezaaid.
grond, aangezien het een lange groeiperiode heett en aernaive viucg
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2.4 Handelsgewassen
De handelsgewassen vormen een belangrijke groep, waaronder de zaadgewassen vallen, zoals koolzaad, mosterdzaad, karwij, bietenzaad, blauwmaanzaad, enz. Ook kanariezaad rekenen we hiertoe,
hoewel het in feite een graangewas is. Ten slotte wordt ook vlas tot de handelsgewassen gerekend.
De eisen, die deze gewassen aan de grond stellen, zijn zeer uiteenlopend. Van de zaadgewassen is
blauwmaanzaad het meesteisend. Hierna komen koolzaad, mosterdzaad, karwij en kanariezaad, die
ongeveer dezelfde eisen stellen. Zij voldoen het beste op dezwaardere gronden. Vlas behoort evenals
blauwmaanzaad totdezgn. gevoelige gewassen, die zeer speciale eisen stellen aan het zaadbed en de
vochthoudendheid en doorlatendheid van het bodemprofiel, waaraan vrijwel alleen de allerbeste
gronden voldoen.
Koolzaad stelt vrij hoge eisen aan de grond. Het heeft tamelijk fijn zaad en vraagt derhalve een
goedverkruimeldzaadbed, datevenwelniettegemakkelijk magdichtslempen. Het gewasisgevoelig
voor uitwinteren. Eenniet tenatteligging isdan ook geboden. Ook aan devochtvoorziening worden
vrij hogeeisen gesteld. Uit dit allesblijkt, dat koolzaad devoorkeur geeft aan vrij zware, goed doorlatende gronden. In augustus en September, deperiode van inzaai,kan dan nog op deze gronden een
goed zaadbed worden verkregen.
Mosterdzaad stelt iets minder eisen dan koolzaad. Overigens komen beide gewassen, wat de teelt
betreft, vrijveelmetelkaarovereen. Mosterdzaad iseveneenseengewas,dat opde'zwaardere gronden
thuishoort.
Karwij is een twee-, soms driejarig gewas. In tegenstelling tot koolzaad is het goed bestand tegen
koude. Het stelt vooral veel eisen aan de vochtvoorziening van het profiel. In de praktijk geeft men
ook de voorkeur aan zwaardere gronden. De meeste kleigronden, behalve die met een ongunstige
ondergrond (zoals knikklei, katteklei of veen),zijn voor de teelt van karwij goed geschikt.
De teeltvan bietenzaad, in hoofdzaak vansuiker- en voederbieten, stelt behalve aan de grond ook
vrij veeleisen,ten aanzien vankennisen ervaring, aan deverbouwer. In feite isde biet een tweejarige
plant. In het eerstejaar worden de poot- of stekbieten verbouwd. Deze teelt, die overeenkomt met
die van de hakvruchten, vraagt een lichte grond van goede kwaliteit. De bietjes worden gedurende
de winter bewaard en in het tweedejaar uitgeplant. Voor de zaadteelt worden vrij hoge eisen gesteld
aandevochtvoorzieningvanhetprofiel,zodatdevoorkeuruitgaatnaarietszwaarderegronden.Indrogevoorjaren geventezwaregrondenvaak aanleidingtot verdrogingvandebietjes, dieten gevolgevan
de ontstane scheuren losin de grond komen testaan ofzelfs omwaaien endaardoor slecht aanslaan.
Kanariezaad, eengraangewas,komtwat verbouw betreft veelovereen met andere zomergewassen.
Het heeft een vrij lange groeiperiode. In depraktijk blijkt kanariezaad dan ook het beste te voldoen
op de zwaardere gronden.
Van de zaadgewassen stelt blauwmaanzaad dehoogste eisen aan de grond. Het zaad isuiterstfijn
en vraagt derhalve een mooi fijn, echter niet gemakkelijk verslempend zaadbed. Een goede vochtvoorziening, vooralin debeginperiode van degroei,iseenvereiste. Koude, natte gronden zijn weinig
geschikt voor blauwmaanzaad. Alleen gronden van goedekwaliteit,zoalslichteklei-en zavelgronden
met een goede structuur in boven- en ondergrond, komen in aanmerking voor deze teelt.
Evenals blauwmaanzaad stelt ook vlaszeer hogeeisen aan het bodemprofiel. Voor dekiemingvan
het zeerfijnezaad verlangt het gewaseen goedfijnzaadbed, dat niet gemakkelijk mag dichtslempen
en verder een warme en een goed vochthoudende grond. Daar een te veel aan vocht zeer nadeligis,
is tevens een goed doorlatend profiel vereist. Aan al deze eisen voldoen vrijwel alleen de lichte Helen zavelgronden met een goede structuur van boven- en ondergrond. Echter, ook op zwaardere
gronden is de teelt van vlas nog mogelijk. In de praktijk blijkt, dat naarmate de grond zwaarder is,
de kwaliteit van devezel achteruitgaat.

2.5 Groenbemestingsgewassen
Hiertoe rekenen weklaver, luzerne en kunstweide. Deze worden in bepaalde vruchtopvolgingen opgenomen met het doel de grond in goede conditie en zodoende de opbrengsten van de verschillende
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gewassen op peil tehouden. Opdeminder goede gronden worden deze gewassen hetmeest aangetroffen, alhoewel in depraktijk blijkt, datdebetere gronden geschikter zijn, d.w.z. zegeven minder
mislukkingen enbrengen meer opaangroene massa.
Aangezien degroenbemestingsgewassen vochteisende gewassen zijn, stellen zeaande vochtvoorzieningvanhetbodemprofielvrijhogeeisen.Hieraanvoldoenoverhetalgemeenklei-en zavelgronden
meteengoede structuur. Deluzerne wortelt diepenverlangt derhalveeengrond zonder ongunstige
lagen. Hetgunstigst zijn gronden meteenbehoorlijk kalkgehalte, ookindeondergrond. De klaver
isnietzo'n diepwortelend gewas,maar behoeft eveneenseengoedegrond,wanneerhetomproduktie
van veelgroene massa gaat.

3 METHODEN VANGESCHIKTHEIDSONDERZOEK

Er istot nu toeveel te weinig studie gemaakt over degeschiktheid vaneengrond
vooreenbepaald gewas.Hetgeschiktheidsonderzoekstaat noginde kinderschoenen
endetoegepaste methodenvanonderzoekzijninderegelnogvrij globaal.Devoornaamste methoden, waarbij de niet-bodemkundige factoren zoveel mogelijk buiten
beschouwingblijven, zullen weinhetkort bespreken.Dezezijn:
1 Geschiktheidsonderzoek opbasisvangewaseisenenprofielbouw,
2 Geschiktheidsonderzoek opbasisvan opbrengstgegevens,
3 Beste-bedrijvenmethode,
4 Slechte-plekkenmethode,
5 Rangorde-methode.
3.1 Geschiktheidsonderzoek opbasisvangewaseisenenprofielbouw
Uitdepraktijk isbekend, datdeeisen,diedeverschillendecultuurgewassenaan het
bodemprofiel stellen, sterk uiteenlopen.Inhetvoorgaandezijn voor deakkerbouwgewassendezeeisen,afgestemd opdeervaringbijkleigronden,inhetkortbehandeld.
Hieruit blijkt, datweoverhetalgemeenomtrent dedoordeplant gesteldeeisenniet
volledig zijn ingelicht. Zodoende ishetniet steeds mogelijk degeschiktheid vande
grond afteleiden uitdeprofielbouw. Hetindelenvanbodemeenheden ingeschiktheidsklassen op grond van profielkenmerken levert dan ookbezwaren op,vooral
wanneerhetgaat omhetsamenstellenvangedetailleerdegeschiktheidskaarten.
Bijhetontwerpen vanglobale geschiktheidskaarten ishetvaak welmogelijk degeschiktheid van de
grondtebeoordelen aandehandvanverschilleninprofielbouw. Desfajds werddooronseen dergehjke
beoordelingvanhetGroninger kleigebied aanpraktijkgegevens getoetst, waarby medewerkingwerd
verleend door deassistenten vande Rijkslandbouwvoorlichtingsd.enst voor noordeluk Gromngen
Hierop werden gebaseerd de indeling van de verschillende; gronden " J - ^ J ^ S S B ^ S
samenstellins van de eeschiktheidskaart voor akkerbouw (DE SMET, 1957). Opdezelfde wijze werd
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van deRijkstuinbouwvoorlichtingsdienst voor Groningen (DE SMETen WAGENAAR, 1959).
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3.2 Geschiktheidsonderzoek op basis van opbrengstgegevens
Aangeziendekwaliteitvandegrondminofmeertotuitdrukkingkomtindeopbrengst
vandeverschillendegewassen,wordtdegeschiktheidvandegrondookwelvastgesteld
met behulp van opbrengstcijfers, proefveldgegevens, uitgevoerde taxaties, enz. De
classificatie,diehieropwordtgebaseerd,wordtkwantitatievegeschiktheidsclassificatie
genoemd, in tegenstelling tot de beschrijvende geschiktheidsclassificatie, die niet van
opbrengstcijfers uitgaat (VINK, 1962). Het meten van opbrengsten kan vrij exact
plaatsvinden en een dergelijke methode lijkt op het eerste gezicht zeer betrouwbaar
tezijn.Tochzalblijken, datalleenopbasisvanopbrengstcijfers moeilijkeengeschiktheidsclassificatie voor de verschillende gronden is door te voeren. De methode van
onderzoek,waarbij degrondenopbasisvanopbrengstgegevensworden geclassificeerd,
heeft dan ook bezwaren.
Omdat de opbrengst van een bepaald gewas niet alleen afhankelijk is van het
bodemprofiel, zijn opbrengstgegevens van een bepaald jaar lang niet voldoende om
de geschiktheid van de grond te kunnen weergeven. Velerlei andere factoren, zoals
ontwatering, bemesting, verzorging, afstand van het perceeltot deboerderij, enz.zijn
van invloed op dehoogte van de opbrengst. Deze laatste factoren kunnen bij eenen
hetzelfde bodemprofiel sterk varieren. Ten slotte zijn de weersomstandigheden van
grote invloed op de groei van de gewassen. Regenrijke jaren zijn in de regel gunstig
voor normaalverdrogende gronden, terwijl natte gronden beter produceren in droge
jaren. Het zal in depraktijk niet meevallen proefplekken te vinden met bodemtypen,
waarvan de genoemde variabele factoren zoveel mogelijk onder dezelfde omstandigheden verkeren.
Wordt een onderzoek op basis van opbrengstgegevens uitgevoerd, dan dient men
over een reeks van jaren deze gegevens voor verschillende gewassen op diverse bodemtypen te bepalen. Naast opbrengstmetingen zal het echter ook nog gewenst zijn
grondwaterstandsmetingen te verrichten, de regenval te bepalen, enz. Zonder verder
in details te treden, kan worden opgemerkt, dat een dergelijk onderzoek een goede
voorbereiding vraagt, veeltijd vergt en belangrijke kosten met zich zal meebrengen.
Bijdeverwerkingvan degegevenszullen,behalve deprofielbouw, ook allerlei andere
factoren moeten worden betrokken.
Bij de meting van opbrengsten over een reeks vanjaren willen we ten slotte nogmaals wijzen op de grote spreiding, die hierin per bodemtype kan optreden, zelfs
binnen een en hetzelfde bedrijf en bij goede boeren (VINK, 1962). Het is duidelijk,
datdezespreidingwordtveroorzaakt doorallerleiniet-bodemkundigefactoren, waarvan- wanneer deontwateringendebemestings-enverzorgingstoestand van degrond
in orde zijn - de belangrijkste door de weersomstandigheden wordt gevormd. De
jaarlijksewisselvalligheidvanhetweerbrengt VINK(1956)totuitdrukkingindefactor
oogstzekerheid. Van de directe en indirecte invloeden van het klimaat op de oogstzekerheid weten wij nog zeerweinig.
Reeds is gewezen op de invloed van droge en natte jaren op bepaalde gronden.
Ook koude en warmejaren spelen ongetwijfeld een belangrijke rol bij de opbrengst
vandegewassen.Dekansophetvoorkomenvandrogeennatte,resp.koudeenwarme
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jaren is nog moeilijk aan te geven. Met deweersomstandigheden hangt min of meer
het optreden van bepaalde planteziekten samen en ook deze kunnen vaak grote
schommelingenin deopbrengsten teweegbrengen.Ookhetaldanniet optijd kunnen
uitvoeren van bepaalde behandelingen door de boer wordt vaak door het weer bepaald.Ongetwijfeld zijn opdeoogstzekerheid nogmeerfactoren vaninvloed,diemin
ofmeer verband houden methet weer.
Uit het bovenstaande blijkt dus, dat bij het hanteren van opbrengstcijfers, ten behoevevan degeschiktheidsclassificatie,de grootst mogelijke voorzichtigheid is geboden, vooral wanneer deze gegevens afkomstig zijn van een beperkt aantal jaren.
Verdergaand onderzoek over de samenhang van bodemgeschiktheid en opbrengst is
dan ook noodzakelijk.
3.3 Beste-bedrijvenmethode
Om de diverse bodemeenheden met elkaar te kunnen vergelijken, moet men ervan
uitgaan, dat de grond onder dezelfde omstandigheden verkeert. Zijn deze optimaal,
danhoudt dit in, dat deontwatering van deverschillende profielen onder degegeven
omstandigheden in ordeis,debemestings-enverzorgingstoestand goed endebereikbaarheid van de percelen niets te wensen overlaat. De methode, die bij het bodemgeschiktheidsonderzoek van deze veronderstelling uitgaat, wordt beste-bedrijvenmethodegenoemd. Deze methode werd door VAN LIERE(1948)bijzijntuinbouwkundig
onderzoek in het Westland toegepast.
In de tuinbouw, waar men vrij veel niet-bodemkundige factoren door het treffen
van allerleivoorzieningen in dehand heeft, isvergelijking vanverschillendegegevens
tussen de bedrijven onderling zeer goed mogelijk. Zodoende kon in een eerste klas
tuinbouwgebied, waar overvrijveelgegevenskonwordenbeschikt,hetuitzoekenvan
goede bedrijven zonder noemenswaardige moeilijkheden plaatsvinden. In de akkerbouw evenwel is het vaststellen en vinden van goede bedrijven, diein alleopzichten
vergehjkbaar zijn, vrij moeilijk. Bovendien worden in goede akkerbouwbedryven de
minder gunstige bodemtypen zodanig beinvloed, dat zevan de betere soms moeilijk
meer zijn te onderscheiden. Dit geldtvooralvoor eenjarige gewassen metbetrekking
tot hun opbrengsten.
3.4 Slechte-plekkenmethode
Eenandere methode omaan deeisvanvergelijkbaarheid van ^ ^ ^ T ^ f
omstandigheden te voldoen, is deslechte-plekkenmethode. Dezemethode werd door
DE BAKKER (1950) bij zijn fruitteeltkundig onderzoek op Zuid-Beveand toegepast.
Bij overbTvinl d S wortelendegewassen,zoalsfruitbomen
^ ^ f ^
methode goed te gebruiken. Op slechte plekken bhjven fruitbomen m £ £ « * £ •
Dezeachferblijvenlle groeitekent zich i e c £ ^ S ^ ^ t S ^ ^
bouw heeft men vrijwel uitsluitend met eenjarige cuituurgewa^c
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gelijke gewassen zijn groeiverschillen in een en hetzelfde perceel soms lang niet zo
duidelijk te constateren. Bovendien tracht de boer dergelijke verschillen 'weg te
werken' met behulp van extra mestgiften op de in groei achterblijvende plekken.
3.5 Rangorde-methode
In de laatste jaren is in de provincie Groningen bij het geschiktheidsonderzoek een
methode ontwikkeld, die het beste als rangorde-methode kan worden aangeduid. In
het kort komthet principe van dezemethodehierop neer, dat de op eenbodemkaart
voorkomende eenheden in een bepaalde volgorde worden gerangschikt met betrekking tot de geschiktheid van de grond voor deteelt van de diverse gewassen.
De geschiktheden voor deverschillende teelten worden o.a. afgeleid uit opbrengstgegevens, bemestingscijfers, vruchtopvolgingen, grondbewerkingen, enz. De!rangschikking kan pas op een verantwoorde wijze geschieden, wanneer over voldoende
praktijkgegevens wordt beschikt. Uit derangschikking laten de bodemeenheden zich
gemakkelijk indelen in klassen. De bodemgeschiktheidskaart kan op deze wijze uit
de bodemkaart worden afgeleid.
Met behulp van een rangorde-methode heeft FERRARI (1957) een produktiviteitsvergelijkingtoegepastvoor delandbouwgebieden in Ne*derland. Hierbij werden met
behulpvan deoogstramingen in 1956van deDirectie Akker- enWeidebouw vanhet
Ministerie van Landbouw en Visserij en van de oppervlaktepercentages aan verbouwde gewassen de gemiddelde rangordecijfers berekend van de produktiviteit in
dat jaar voor de verschillende gebieden. De door ons gevolgde rangorde-methode
gaat echteruitvan het bodemprofiel met zo veel mogelijk uitschakeling van de nietbodemkundige factoren. Deze methode wordt hieronder nader besproken.

4

RANGORDE-METHODE; METHODIEK

Omdeverschillende eenhedenvan eenbodemkaart in eenbepaalde volgorde terangschikken,wordt vanzuiverepraktijkgegevens uitgegaan, diezowelvan goede alsvan
slechte bedrijven worden verzameld. Niet alleen opbrengstgegevens, maar ook gegevens over bemesting, vruchtwisseling, ontwatertng, grondbewerking, enz. worden
op systematische wijze verzameld.
Het isgewenst,datzoveelmogelijk bedrijven,verspreidoverhettotalegebied,bijhet
onderzoek wordeningeschakeld. Iniedergevalmogenbedrijven,waarindevoornaamste bodemeenheden naastelkaarvoorkomen,nietontbreken.Vaniederbedrijfworden
percelenmetzuiverebodemtypen aangewezen.Degebruikers vandezepercelenkrijgen
een aantal vragen voorgelegdmethetverzoek dezenaarbestewetentebeantwoorden.
Het samenstellen van de vragenlijst (bijlage 9) vereist een grondige voorbereiding.
Desamenstellermoetdebodemendelandbouwinhetgebiedgoedkennen.Devragen
moeten zodanig worden gesteld, dat ze deboer aanspreken, waardoor een gemakkelijker beantwoording mogelijk wordt gemaakt.
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Enkele vragen, die niet mogen ontbreken, zijn:
1 In welkevolgordezou U dein Uwbedrijf voorkomendebodemeenheden plaatsen met betrekking
tot de geschiktheid voor de teelt van:
a granen
c hakvruchten
e fijne handelsgewassen,
b zaadgewassen
d peulvruchten
enz.?
2 In welke volgorde zou U bij de verschillendebodemeenheden de diverse gewassen plaatsen met
betrekking tot de geschiktheid van de grond voor deteelt van die gewassen?
3 Wat zijn de meest geteelde gewassen op de verschillende bodemeenheden en in welke volgorde
worden ze in de regel verbouwd?
4 Wat zijn gemiddeld de gebruikte zaaizaadhoeveelheden (eventueel pootgoed) op de verschillende
bodemeenheden voor de teelt van:
a granen
b zaadgewassen, enz.?
5 Wat zijn de gemiddelde korrelopbrengsten (eventueel knol-)op de verschillende bodemeenheden
van:
a granen
b zaadgewassen, enz.?
,
6 Wat zijn de gemiddelde mestgiften en wat is de aard ervan, kunstmest, stalmest, enz. op de verschillende bodemeenheden bij de teelt van:
a granen
b zaadgewassen, enz.?
. . . ^.,
„.
7 Inwelkevolgorde zou U deverschillendebodemeenheden plaatsen metbetrekking tot de zwaarte
van de grondbewerking?
,
^, . . .. . . . ,„
8 Inwelke volgorde zou Ude verschillende bodemeenheden plaatsen met betrekking totnun
vroegheid?

Het aantal vragen kan naar behoefte worden uitgebreid, afhankelijk van de streek,
net bedrijfstype, enz. Bovenstaande lijst isafgestemd op kleigronden, met in hoofdzaak akkerbouw.
,
,
, , , „„„
Op grond van de antwoorden worden de verschillende voorkomende bodemeenheden per bedrijf gerangschikt naar hun geschiktheid voor granen, zaadgewassen,
enz. Ook een rangschikking naar gemiddelde kunstmestgiften, gemiddelde opbrengsten, enz.isop deze wijze per bedrijf mogelijk. Tot riot worden eveneens
per bedrijf de diversegewassen per bodemeenheid gerangschik . De adusverkregen
rangschikkingen per bedrijf zullen in deregel slechtseen beperkt aantal bodemeen-

"tordrdrverschillende rangordebepalingen van alle

bed

^u^a^iefw"

nomen, dan kunnen alle voorkomende bodemeenheden vnj eenvoud g opneuw
worden gerangschikt. Deze nieuwe rangschikking geldt dan voor alle bednjven
endusvoor rJgehele gebied. Aldus wordt een overzcht
^ ^ ^ J ^ t
dereofmindereUktheidvandeg^^^^
van granen, zaadgewassen, enz. entevens van ue gcu
m

De 8 v^hTende bedrijfsgewijze rangschikkingen van de
*™™^™™ZuZ
demeenheid,kunneneveneensinnieuwerangordenwordensamengevat.Dezenieuwe
rangorden gelden dan ook voor het gehek=gebjed
bodemeenheden en van
De verschillende samenvattende rangschikkingen van *i
indeline van die
de diverse gewassen per bodemeenheid vormen de basis voor de indehng van
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eenheden in klassen (geschiktheidsklassen). De bodemeenheden, die qua rangschikking dicht bij elkaar staan, worden samengevoegd tot een bepaalde klasse. Ook de
rangschikkingvandegewassenvoor dieeenhedenmoethiermedeinovereenstemming
zijn.
Degeschiktheid van degrond voor deteeltvan diversegewassen kan in een aantal
geschiktheidsgraden worden uitgedrukt, bijv. van uitnemend geschikt tot weinig geschikt. Opdezewijzeishetmogelijk degeschiktheidvandegrondvoor deverschillendegewassen per bodemeenheid ofvan eengroepvanbodemeenheden, dusper klasse,
aan te geven of te oraschrijven. Ook kunnen de geschiktheidsgradaties worden weergegevenincijfers, bijv.van 1 t/m 6,waarbij 1 dehoogsteis.Dezewijzevan aanduiden
biedt ongetwijfeld voordelen. Vooral wanneer het nog om vrij onbekende gebieden
gaat,ishet niet altijd goedmogelijk degeschiktheidsgradaties vast te stellen. Worden
dezegenummerd enniet nader genoemd, danismennietgebonden aan termen,zoals
uitnemend geschikt, zeer geschikt, enz. Ook bij onderlinge vergelijking van gebieden
verdient een nummering de voorkeur.
Het vaststellen van de geschiktheidsgraden wordt eveneens op de hierboven genoemde rangordebepalingen gebaseerd, waarbij die van de gewassen per bodemeenheid een zeer belangrijke rol spelen. Uitgangspunt is, dat gronden, die voor een
bepaald gewasmetdeminstekostendehoogsteopbrengsten geven,voor diegewassen
de grootste geschiktheid hebben. Deze gronden kunnen dan worden omschreven als
uitnemend geschikt, bijv. voor granen enworden aangeduid met geschiktheid 1 voor
granen. In de betreffende volgorde-bepalingen nemen zedan ook de eerste plaats in,
terwijl ook in de rangorden van de gewassen per bodemeenheid de granen voorop
staan. Gronden, diemetmeerinspanningbijna dezelfde mogelijkheden hebben, heten
voor granen zeer geschikt enworden met geschiktheid 2aangegeven. In de rangorde
van de gewassen van die gronden staan degranen dan nog bovenaan.
Op dezelfde wijze kan voor andere gewassen de geschiktheid van iedere grond (of
groep van gronden) worden bepaald. Hierbij dient men te bedenken, dat de kwalificatieuitnemend geschikt(eventueelgeschiktheid 1)voorbepaaldegewassenbij diverse
grondennietkanvoorkomen.Hethangterimmersvanaf,welkeplaatsendiegewassen
in de rangorden van de gewassen per bodemeenheid innemen. Staan bijv. de fijne
handelsgewassen in alle rangordebepalingen per bodemeenheid onderaan, dan betekent dit, dat geen enkele grond voor de teelt van die gewassen als zeer geschikt of
zelfs geschikt kan worden aangemerkt. Degeschiktheid van de grond voor de laatste
gewassen zal men dus moeten afstemmen op die van de andere gewassen. Deze afstemming dient overeen te komen met de rangordebepalingen van de gewassen per
bodemeenheid.
De bodemklassen kunnen van de bodemkaart worden afgeleid. Hierdoor ontstaat
debodemgeschiktheidskaartvoordeakkerbouw.Degeschiktheidvandeverschillende
gronden en de bodemklassen voor dediverse gewassen kunnen op een zeer overzichtelijke wijze in een tabel worden weergegeven. Een dergelijke tabel dient meteen als
legenda voor de geschiktheidskaart. In hoofdstuk X zal een vrij gedetailleerd onderzoek naar de bodemgeschiktheid van de gronden om Beerta en Nieuwolda als voorbeeld]nader worden besproken.
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5 ORGANISATIE VAN HETONDERZOEK

Voor een onderzoek als hierboven beschreven, is de medewerking van de grondgebruikersnodig, zonder welkehet vrijwel onmogelijk iseendergelijk onderzoek uitte
voeren.Ismenvan medewerkingverzekerd, danishetnodigafspraken temakenmet
de boeren. Dit kan het beste geschieden via landbouwverenigingen of anderszins,
waarbij inschakeling van de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst zeer gewenst is.
Alvorensmetheteigenlijke onderzoektebeginnen,ishetzeernuttigdelandbouwers
over het werk, wezen en doel van de bodemkartering in te lichten, hetgeen kan geschieden door een paar inleidingen. Na dezealgemeneinleidingenisverdereenvoordrachtoverdebodemgesteldheidvanhetteonderzoekengebiedonontbeerhjk.Hierop
aansluitend wordt dan uitvoerig ingegaan op het te verrichten onderzoek, waarna
afspraken worden gemaakt over de te volgen werkwijze, met betrekking waartoe de
volgende mogelijkheden bestaan:
,...,,
,•
*,r„t
1 Men vormt groepen van boeren, van wie de bedrijven bij elkaar hggen. Met
iedere groep wordt eenafspraak gemaakt overeentehouden besprekmg, waarbij
aan de hand van dete stellen vragen degegevens worden verzameld.De groepen
mogenniet te groot zijn, hoogstens 15boeren per groep.
2 De deelnemers kunnen ook afzonderlijk worden bezocht. Dit is een zeer goede
maar tijdrovende methode. Zeer belangrijke gegevens kunnen dan echter worden
3 Het ter beschikking stellen van enquete-formulieren, die men deboer ^ l t a d i g
laat invullen. In een gezamenlijke vergadering kan eerst een t o d ^ wo*to
gegeven op dezeformulieren. Na invullen worden zenaar hetadresvan dekarte

4 Sr^Tentn^ombinatie vanbovengeno-de — ^
houdt besprekingen in groepsverband,waarbij bepaalde, ^ ^ " ^ f ^
worden verzameld. Naderhand volgen nog afzonderlijke be oekenwaarby m e r
exacte gegevens worden genoteerd. Belangrijke gegevens ^
J^n\nZ^groepsverband worden verkregen, terwijl de deelnemers thms op een enquete
formulier de aanvullende gegevens invullen enz.
aanbeveling
Alvorens te beginnen met het verzamelen van de ^ ^ ^ Z ^ L ^ M Z
dedeelnemendeboeren eenzwart-witbodemkaartvanhet
te-^J^
een korte bodemkundige toelichting ter hand te ^ ^ ^ ^ T m ^ o m t
laat men rouleren, zodat iedere deelnemer zijn eigen kaa kan
" ^ ^
delatere besprekingen ten goede.Bovendien kan men » ^ « £ * ^
aandringend'ekaarttebestuderen en ° % ^ ^ ^ £ £ % * n £
indeling, het verloop van bodemgrenzen, enz. lijdens n " D
..
aar voren
leideroftijdens debesprekingingroepsverband kunnendanopmerkmgen
worden gebracht.
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X HET G E S C H I K T H E I D S O N D E R Z O E K ,
DE G E S C H I K T H E I D S C L A S S I F I C A T I E EN DE
B O D E M G E S C H I K T H E I D S K A A R T VOOR
A K K E R B O U W VAN EEN G E D E E L T E
VAN HET D O L L A R D G E B I E D
(bijlage 5)

1 INLEIDING

In een gedeeltevan het Dollardgebied werd na afsluiting van de bodemkarteringeen
onderzoek verricht naar de geschiktheid van de grond voor akkerbouw volgens het
principe van derangorde-methode (hoofdstuk IX). Bij dit onderzoek werden diverse
praktijkgegevens op systematischewijzeverzameldinhet noordoostelijk gedeeltevan
het Dollardgebied, nagenoeg samenvallend met het ressort van de afdeling Beertaen
hierop aansluitend het ressort van de afdeling Nieuwolda van de Groninger Maatschappij van Landbouw. In beide ressorten zijn de meeste landbouwers lid van de
genoemde afdelingen, die hun voile medewerking hebben verleend bij de uitvoering
vanhetgeschiktheidsonderzoek. Ookwerdveelsteunondervondenvande plaatselijke
assistenten van de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst.
De verzamelde gegevens hadden vooral betrekking op de teeltmogelijkheden van
de verschillende gewassen op de voorkomende gronden. Verder werden inlichtingen
verkregen inzake grondbewerking, bemesting, onkruidbestrijding, drainagemogelijkheden,enz.Metbehulpvandezegegevensbleekhetmogelijk deverschillendebodemeenhedenmklassen ondertebrengenenvaniedereklassedegeschiktheidvoordiverse
gewassenaantegeven. Deverschillende klassen konden ten slotte met behulp vande
bodemkaart worden omgrensd. Zodoende ontstond een afgeleide kaart, de bodemgeschiktheidskaart voor akkerbouw (bijlage 5).

2 HET VERZAMELEN VAN LANDBOUWKUNDIGE GEGEVENS

Bij het verzamelen van landbouwkundige gegevens werd voor de afdeling Beerta een
andere methode gevolgd dan voor de afdeling Nieuwolda. In Beerta werden de gegevens groepsgewys verzameld, waarna nog enkele afzonderlijke bezoeken werden
afge egd om lets meer gedetailleerde gegevens te verkrijgen. Aan de leden van de
afdeling Nieuwoldawerdeenvrijuitgebreidevragenlijst toegezonden met hetverzoek

bezoeken^fgtird611 ^
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^ ^ ^ °°k ^

^ ^

n a d e r h a n d no

8 afzonderlijke

2.1 Het onderzoek in het ressort van deafdeling Beerta
In samenwerking met de proefveldcommissie van de afdeling Beerta werden in het
onderzochte gebied negen groepen van landbouwers gevormd. Iedere groep bestond
uit boeren van bijeenliggende bedrijven. Op een kaart (fig. 74)zijn de begrenzingen
vandezegroepen aangegeven.Vooriederegroep,bestaandeuit 10a 15 landbouwers,
werd een bespreking belegd.
Om debesprekingen met deverschillende groepen zovruchtbaar mogelijk te doen
verlopen, werd tevoren aan de diverse landbouwers de voorlopige bodemkaart met
toelichting ter beschikking gesteld. Er werdbij iedere grondgebruiker aangedrongen
op het maken van opmerkingen tijdens de bespreking inzake de gemaakte bodemkundige indeling, het verloopvanbodemgrenzen,enz.Bijiederebesprekingwerdeen
bepaalde gedragslijn gevolgd om de gegevens zo systematisch mogelijk te kunnen
noteren.
Bijdebesprekingvandeteeltmogelijkheden voordeverschillendegewassenwerden
inderegeldevolgende groepenvangewassenbehandeld.Naarbelangrijkheid, d.w.z.
demate waarin zeworden verbouwd, zijn zehier gerangschikt:
FIG. 74 Omgrenzing van het onderzochte gebied van hetressort van de afdeling Beerta met de begrenzingen van deverschillende discussiegroepen

c
r .u <;*rt;nn Beerta (FarmersAssociation), indicatingthe
FIG. 74 Delineation of the territory of the Section Beerta [rar
location of the various discussiongroups
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TABEL 44 Overzicht van de per discussiegroep beoordeelde bodemeenheden
groepy'group->•

I

II

X
X

X

III

IV

VIII

VI

VII

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

V

IX

bodemeenheid
soilunit \
2
4
5
6
7
8
9
17
18
19
21
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
o
35
36
37
38
39
40

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X

X
X

X

X
X
X
X
X

X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X
X

X

X

X
X
X
X
X
X

0 = overslaggrond/ip/7/soil
TABLE44 Survey of thesoilunitsreviewedby the variousdiscussion-groups

1
2
3
4
5
6

granen: tarwe, gerst, haver en rogge;
zaadgewassen: bietenzaad, koolzaad, karwijzaad, mosterdzaad en kanariezaad;
hakvruchten: bieten, aardappelen;
peulvruchten: erwten, bonen;
fijne zaad- en andere gevoelige gewassen: blauwmaanzaad, vlas;
groenbemestingsgewassen:klaver, luzerne.

Aandehandvandezeindelingwerdenperbodemeenheidverschillendevragengesteld,
inhoofdzaak betreffende: inzaai,onkruidbestrijding, oogstmoeilijkheden, oogstzekerheid,opbrengsten,enz.Inverband metdeteeltmogelijkhedenwerdenook inlichtingen
ingewonnen over grondbewerking en bemesting. De vragen over grondbewerking
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gingen vooral over de zwaarte van de bewerking, de ploegdiepte, het al dan niet
bewerken 'over devorst', enz.Degegevensoverdebemestingenbetroffen dekalkgiften, de organische stof- en de N-, P- en K-giften. Zodoende werden in het gebied
van de afdeling Beerta inlichtingen verkregen van de bodemeenheden 2 t/m 9, 17
t/m 19,21 en 25t/m 40.Afgetichelde kleigronden, gezakte percelen, enz.zijn buiten
beschouwing gelaten. Ook de bodemeenheden, die in het gebied van een bepaalde
groepeen te kleine oppervlakte beslaan, zijn nietbehandeld. Deverdelingvan debeoordeelde eenheden over deverschillende groepenisin tabel44weergegeven.
De eerste vragen, in elke groep gesteld, hadden betrekking op de bodemkaart, de
bodemkundige indeling en het verloop der bodemgrenzen.Belangrijke mededehngen
hierover werden genoteerd en zonodig werd naderhand nagegaan of bepaalde opmerkingen aanleiding gaven tot wijzigingen van de kaart. In het algemeen werden
weinig opmerkingen gemaakt over de bodemkundige indeling. Ook op het verloop
van debodemgrenzen werd weinig kritiek uitgeoefend.
Uit de discussies in de groepen VI,VII enVIIIbleek, dat degrondenvan deFinsterwolderpolder in kwaliteit dichter bij die van de Oostwolderpolder staan dan by
dievan de Reiderwolderpolder. Aanvankelijk waren de gronden van de Finsterwolderpolder onder bodemeenheid 40 gerangschikt. Na de eensluidende uitspraak yan
de drie bovengenoemde groepen werd dit veranderd. De gronden van de Fmsterwolderpolder behoren thans tot bodemeenheid 39.
In allediscussiegroepen kwam hetzogenaamdedijkswendeffec ter sprate. Byverschillende bodemeenheden worden langs voormalige en nog bestaande, oudedflken
smalle, slecht bewerkbare stroken aangetroffen. De grond strykt daar over he algemeen slecht langs het rister. Bij dezelfde grond is het ploegen m een^smahe strook
langs een oude dijk dan ook aanmerkelijk zwaarder dan verder ™ d e d £ t f Het
verschil bedraagt soms 1a 2paarden. Het verschijnsel houdt geen*band^met ver
schillen in korrelgrootte, koolzure-kalkgehalte, enz. Het is dus b ^™
™ ^
tuurkwestie, diemisschienmoetwordentoegeschrevenaaneenv e ^ ° P ^ t a n *
Inde oudste polders is het dijkswendeffect duidelyker dan md
'l™****^^
Behalveini bewerkbaarheid uithetdijkswendeffect ^ h °okmdedoortotoutood.
Bijdezelfde bodemeenheid isdedoorlatendheidnabyde^^J™^*™
Z7t
daarvan verwijderd. Bij de oudc dijk raken de . ^ ^ ^ f ^ Z T n ^
De volgende bodemeenheden in het gebied vande aideling B
verschijnsel: 27, 28, 31,37, 39, 40. In dezevolgorde neemt ook h t ^ - e n
^
af. In de Reiderwolderpolder II
( ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
aanwezig.In tegenstelling tot deanderepoldersismer
afslibbaar). In
grond respectievelijk bij de oude en nieuwe dijk vry groot^ca /„
deCard Coenraadpolder ishet verschijnsel P ^ ^ ^ ^ ^ h o o g , soms
Deopbrengstenvandestrokenwaardijkswendeff^^^
hogerdandievandepercelen,dieverdervandeo u d e ^ J ^ n a ^ l e t d i n g o m wijzigingen
diemet het dijkswendeffect verband houderi,war , ^ ^ewelgbodemkund8ig8beaantebrengenindebodemkaart.Dergelyke! e r s c h ' J ™ ' l a k t e t e g e r i n g Vanomvang.
langrijk, komen slechtsplaatselijk voorenzynqua oppervlakte ge g
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Devragen over deteeltmogelijkheden werden in deregelzo gesteld, dat het mogelijk
was de verschillende bodemeenheden in een bepaalde volgorde te plaatsen met betrekking tot degeschiktheid voor diverse gewassen. Bij degranen moest onderscheid
worden gemaakt tussen de verbouw met rogge als hoofdgewas en die met tarwe als
hoofdgewas. De groep van granen met rogge als hoofdgewas omvat rogge, haver,
gerst en zomertarwe; de graangewassen van de andere groep zijn: winter- en zomertarwe, gerst (meestal wintergerst) en haver.
De rangschikking per groep van de diverse bodemeenheden voor de geschiktheid
voor graanteeltwordt in bijlage 10A gegeven. Deze rangschikking, die dus moet
worden gezien als het resultaat van de verschillende besprekingen, geeft aanleiding
tot devolgende opmerkingen.
Bodemeenheid 6 werd alleen in groep VII beoordeeld. Deze grond wordt alleen
geschiktgeachtvoorgrasland.Graanteeltachtmenhiervrijriskant,vooralinverband
metuitwinteren,het optreden van zomerdepressie,enz.
Bodemeenheid 5 is gunstiger, alhoewel grasland hier nog beter opzijn plaatsis,
terwijl een zomerdepressie nog kan voorkomen. Op de meer grofzandige gedeelten
vindt men behoorlijk bouwland met soms vrij goede graanprodukties. Uit de besprekingen in de groepen VI en VII bleek de wenselijkheid van onderscheiding
tussen delemigeenleemhoudende zandgronden in:
FIG. 75 Haver op zware rodoornige grond (21); opname 14juli 1959
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FIG. 75 Oatsonsoilunit21;July 14th 1959
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a Lemige en leemhoudende zandgronden meteenleemondergrond (5)
b Lemige en leemhoudende zandgronden met eenzandondergrond (5c).
Dehumusarme tot humeuze zandgronden zijn vrijwel alleen goed geschikt voor de
roggeteelt. Komt bij deze gronden leemin de ondergrond voor, dan is de kwaliteit
beter,met goede opbrengsten aan haver, gerstensomszomertarwe.Ook hier bestaat
aanleiding om een onderscheid te maken in:
a Humusarme tot humeuze zandgronden met eenzandondergrond (2)
b Humusarme tot humeuze zandgronden met eenleemondergrond (2a).
Dehier gemaakte onderscheidingen tussen 5en 5c,respectievelijk 2en2a zijn in de
volgende tabellen verwerkt.
De slibhoudende, humusarme tot humeuze zandgronden (4) hebben minder last
vanverdroging dan de andere zandgronden. Zegevengoedeopbrengsten aan rogge,
haver,gerst en somszomertarwe. Deniettenatgelegen,sterkhumeuzezandgronden
(7)hebben vrijwel dezelfde kwaliteit.
De bouwtegronden (8) zijn, indien niet tenat gelegen,geschiktvoor granen.Wintertarwe is op bepaalde percelen zeerriskant, vooral methet oogopuitwinteren. Op
plaatsenwaar spalterveenvoorkomt,vermindertdegeschiktheidvoorgraanteeltsterk.
FIG. 76 Zomertarwe (Peko) op kalkarme, zware kleigrond op kalkrijke, lichte klei overgaand in
lichtezavel (29); opname 14juli 1959
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FIG.

76 Spring wheat (var.Peko) onsoilunit29,July 14th 1959
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FIG. 77 Zomertarwe (Peko) op zeer kalkrijke, zware kleigrond (40); opname 14juli 1959

W •- !*'*

i> •• ' ' i l l , * 1

' • •••

•'; • • •

FIG. 77 Spring wheat(var.Peko) onsoilunit40,July 14th 1959

Ook percelen met ondiepe leem zijn minder geschikt. Op de bouwtegronden is de
stand van de gewassen vaak onregelmatig. Er bestond geen aanleiding tot verdere
opsplitsing op grond van hun geschiktheid.
Dezwarebouwtegronden (9)endelichterodoornigegronden(18, 19)wordenbeter
gewaardeerd dan debouwtegronden. Het uitwinteren van tarwe isgeringer en degewassen vertonen een regelmatiger stand. De gronden met keileem in de ondergrond
zijn minder geschikt wegens het toenemende risico van uitwinteren.
De gebroken gronden (17) werden in de meeste groepen ongeveer op hetzelfde
niveau geplaatst alsdeslibhoudende,humusarmetot humeuzezandgronden. Deverbouw van tarwe lukt hier beter dan op de hierboven besproken gronden.
De grijsbruine, knikkige klei-op-veengronden (zware rodoornige gronden (21))
staan van alle kleigronden het minst gunstig bekend. Ze zijn moeilijk te behandelen
en gevoelig met betrekking tot weeren bewerking. Zezijn riskant, ook voor graanteelt(fig.75).Aangezienopdezegrondenmeertarwedan rogge wordt verbouwd, zijn
zeingedeeld bij degroep met tarwe als hoofdgewas.
Dekalkarme,zwarekleigronden (25)zijn, evenalsdekalkarme,zware kleigronden
op kalkarme, zeer zware klei (26), niet veel beter dan de vorige. Ze zijn eveneens
moeilijk te behandelen en gevoelig voor weer en bewerking. Alleen in gunstigejaren
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FIG. 78 Zaadbieten op zware rodoornige grond (21);opname 14juli 1959

FIG. 78 Seed beets on unit21; July 14th 1959

geven ze bij goede verzorging en bemesting goede opbrengsten aan tarwe, gerst en
X r o n d e n , behorende tot de eenheden 27,
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uitspraken gedaan.Deze groepen beoordeeldende overslagen aanmerkelijk gunstiger
dan overeenkomstigegronden zonder overslag. In het gebied van groep V, met naar
verhouding de meeste overslaggronden, werden de overslagen langs de Hamdijk
daarentegen niet veel hoger gewaardeerd dan de overeenkomstige gronden zonder
overslagdek. Van de overslag bij Nieuwe Schans kan hetzelfde worden opgemerkt.
Dezemindergunstigebeoordelingmoetzeerwaarschijnlijk wordentoegeschreven aan
de grillige ligging van sommige overslaggronden en de grote plaatselijke verschillen
in de samenstellingvan het overslagdek.
De gronden van dejongste polders staan in de praktijk bekend als zeer geschikt
voor de graanteelt (fig. 77).Aangezien de verschillende eenheden hier poldersgewijs
voorkomen, was een rangschikking uit deverstrekte gegevens vrij gemakkelijk.
Uit derangschikking van deverschillende bodemeenheden per discussiegroep (bijlage 10A) en uit bovenstaande algemene opmerkingen, kan vrij gemakkelijk een
nieuwe rangschikking worden samengesteld, die voor het gehele gebied geldt (tabel
45). Deze rangschikking behoeft geen nadere toelichting. Opgemerkt zij echter, dat
de diverse overslaggronden niet op hetzelfde niveau konden worden geplaatst.
TABEL45 Samengevatte rangschikking van debodemeenheden naar degeschiktheid voor de graanteelt (zie ook bijlage 10Aen B)

hoofdgewas: rogge hoofdgewas: tarwe
maincrop:rye
maincrop: wheat

3
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o = overslaggrond/ip/7/soil
TABLE 45 Summarizedarrangement of the soilunits accordingto their suitabilityfor the cultureof
cereals(seealsoappendix 10AandB)
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FIG. 79 Karwijopzwarerodoornige grand (21); opname 17 juli
1959

FIG. 79 Carawayseedonunit21,
July 17th1959
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TABEL 46 Samengevatte rangschikking van de bodemeenheden naar geschiktheid voor de teelt van
zaadgewassen
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TABLE46 Summarized arrangement of the soil unitsaccording to their suitabilityfor the culture of
seedcrops
FIG. 80 Zaadbieten op zeerkalkrijke, lichtekleigrond op zwarezavel overgaand in kalkrijke, lichte
zavel (41); opname 17juli 1959
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Detot de eenheden 27 t/m 30behorende gronden lopen weiniguiteen. Hetzelfde
geldt voor de eenheden 31 t/m 34. De rangschikking is ook hier gebaseerd op de
gunstiger wordende eigenschappen van de gronden in de richting van de jongste
polders.Derangschikking van degrondenvan dejongstepoldersleverdegeenmoeilijkheden op.
In tabel46 wordt een samengevatterangschikkinggegevenvandebodemeenheden
naar geschiktheid voor de teelt van zaadgewassen. Met betrekking tot de overslaggronden zij verwezen naar hetgeen hierover bij degeschiktheid voor graanteelt werd
opgemerkt.
Dederde groep van gewassen vormendepeulvruchten. Hiertoebehoren erwten, in
hoofdzaak groene erwten, en bonen nl.paardebonen. Over deteelt van erwtenkwamenmeergegevensbinnendan overdeteeltvanbonen.Noemenswaardigeverschillen
tussen beide teelten komen niet voor. De peulvruchten zijn dan ook niet onderverdeeld.
Op de gronden van het 'Schiereiland' en op bepaalde gronden van het Dollardrandgebied worden vrijwel nooit peulvruchten verbouwd. Algemeen worden deze
gronden weiniggeschikt geacht voor peulvruchten, vooralwegenshunvnj grotewisselvalligheid.Zezijn dan ooknietgerangschikt naargeschiktheidvoordezegewassen.
FIG. 81 Paardebonen op zware rodoornige grond (21);opname 14juli 1959

Fio. 81 fforse
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Voor derangschikking perdiscussiegroep ziebijlage 10A. Eensamenvatting wordtin
tabel 47gegeven. Ookdeze rangschikkingen laten een grote overeenkomst zienmet
die voor andere teelten (fig.81en 82).
TABEL 47 Samengevatterangschikking vandebodemeenhedennaar geschiktheid voor deteeltvan
peulvruchten
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°f'he "oil units according totheir suitabilityfor theculture of

"*k a l k h ° u d e n d e ' z w a r e klei 8™d opkalkrijke,zwareklei(31);

Bijdebeoordelingvandegeschiktheidvandeverschillendegrondenvoorhakvruchten
bleek de wenselijkheid dezegroep onder te verdelen in suikerbieten, voederbieten en
aardappelen. De zaailingen voor stekbieten zijn hier buiten beschouwing gelaten
wegens het te geringe aantal inlichtingen. Dit gewas wordt vrijwel uitsluitend op de
lichtere gronden van het Dollard-randgebied en het 'Schiereiland' verbouwd. Ook
was het niet mogelijk alle gronden naar hun geschiktheid voor voederbieten te beoordelen. Hiervoor bestonden te weiniggegevens van de Dollardkleigronden.
AlhoewelopdeDollardkleigrondenweinigaardappelenworden verbouwd, konden
de verschillende bodemeenheden aan de hand van de beschikbare gegevens toch
worden gerangschikt.
Gronden met een te grillige begrenzing, of een te kleine oppervlakte beslaand,
waren somszeer moeilijk tebeoordelen. Ook derangschikking van de overslaggronden leverde in vele gevallen moeilijkheden op wegens gebrek aan gegevens. Bij de
rangschikking werden zemeestal vergeleken met die gronden, waarmede zewat hun
profielbouw aangaat de meeste overeenkomst vertonen. De onderverdeling van de
leem-enzandgronden naar de ondergrond bleek ook hier weer van belang te zijn.
De geschiktheid voor hakvruchten loopt voor de verschillende bodemeenheden
FIG. 83 Suikerbieten met op de achtergrond aardappelen op kalkarme, zware kleigrond op kalkhoudende tot kalkrijke, zwareklei overgaand in kalkrijke, lichte zavel (28); opname 9juli 1959

FIG. 83 Sugarbeetonunit28; inthebackgroundpotatoes;July 9th 1959
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FIG. 84 Suikerbieten op zeer kalkrijke, zware kleigrond (40); opname 14juli 1959
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1
FIG. 84 Sugarbeetonunit40; July 14th 1959

sterk uiteen (fig. 83,84, 85,86en 87). Uit de gegevens bleek, dat de lichte gronden,
vooral met betrekking tot het rooien van aardappelen, aanmerkelijk hoger worden
gewaardeerd dan dezwaardere.Voor debietencultuur staan echterdelichte gronden,
vooral ten aanzien van de vochtvoorziening, bemesting, het eventueel optreden van
profielstoringen, enz., iets minder hoog aangeschreven dan dezware.
De leemgronden (6) werden voor alle hakvruchten het laagst gewaardeerd. Voor
suikerbieten volgen hierop de humusarme tot humeuze zandgronden (2), die droog
zijn. Hiernakomendeknikkigeklei-op-veengronden(21)vanhet Dollard-randgebied
endekalkarme, zware kleigronden (25,26)van de oudste polders, waarna de andere
gronden van het 'Schiereiland' en het randgebied volgen, met uitzondering van de
zware bouwtegronden (9) en de lichte rodoornige gronden (18, 19). De kleigronden
van dejonge polders staan vrijwel in dezelfde volgorde als in de voorgaande rangordebepalingen.
De zware bouwtegronden en de rodoornige gronden zijn zeer hoog gewaardeerd.
Delaatstegevenbijeengoedebemestingenbehandelinghoge opbrengsten, welkedie
van de bodemeenheden 39 en 40 benaderen. Uit de gegevens bleek duidelijk, dat
yergeleken met de zwaardere gronden een kleinere standruimte van de bieten op de
lichtere gronden het gunstigstis.
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FIG. 85 Aardappelen (consumptie) op zeer kalkrijke, zware kleigrond (40);opname 14juli 1959
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FIG. 85 Potatoes on unit40;July 14th 1959

Derangschikkingvandebodemeenhedennaargeschiktheid^
^ W ^ S S
parallel met die van de suikerbieten, behalve dat by de voederbeten deklexgronden
n

%?:^X™Zr™L
voor aardappelen verschilt van dievoor bieten^Bij
JlZZnZ^n
alle L r e kleigronden onmiddellijk op * ™
* £ * ^
Daarna komen de lichtere gronden van het 'Schiereiland' en het randgebxed met de
zware bouwtegronden (9)als dehoogst gewaardeerde.

worden gemaakt. Dit ismisschien ook een van de redenen dat ze aan
debeschikbare gegevens niet beter konden wordengerangsclnkt.
Devijfde groep omvat deteelt v a n ^ ^ — " ^ 1 1
S K K T E
De binnengekomen gegevens t r o v e r waren zeer b^perict• ^ ™ T
trekking op vlas. Over ^ ^ ^ ^ T S c S h n d ' en op demeeste
zijn voor gevoehge gewassen. Op degronaen vdiiuci.

FIG. 86 Suikerbieten op licht zavelige kwelderruggrond (op ca. 50 cm kalkhoudend) onder Hornhuizen; opname 15juli 1959

FIG. 86 Sugarbeetonasandyloamymarsh bar(calcareousfrom50cmdownward) nearHornhuizen;
July 15th 1959

gronden vanhet Dollard-randgebied worden dezegewassen niet verbouwd, omdatde
betrokken gronden te onregelmatig zijn van profielbouw, te slecht van structuur,
chemisch te arm, te gevoelig voor onkruid en in het voorjaar te lang koud. Deze
gronden zijn niet gerangschikt.
Voor vlasen blauwmaanzaad is het verkrijgen van een goed zaadbed en het vroeg
zijn vandegrondvanveelbelang.Dezwarekleigronden,vooraldekalkarme,leveren
ten aanzien hiervan problemen op (fig. 88en 89). De gronden van de Reiderwolder-

FIG. 87 Aardappelen (pootgoed) op kalkrijke, zware zavelgrond op lichte zavel (42); opname 17
juli 1959
FIG. 87 Seedpotatoes onunit42; July 17th 1959
FIG. 88 Blauwmaanzaad op kalkarme, zware kleigrond op kalkrijke, lichte klei overgaand in lichte
zavel (29); opname 14juli 1959
FIG. 88 Poppyseedonunit29; July 14th 1959
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FIG. 87
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polders en de Carel Coenraadpolder blijken zich nog het beste te lenen voor vlas.
Het isechter bekend, dat deze gronden nooit vlasleveren met de hoogste vezelkwaliteit. Uit de rangordebepalingen (respectievelijk bijlage 10A en tabel 49) blijkt, dat
deze - op enkele uitzonderingen na - veel overeenkomst vertonen met die van de
granen, zaadgewassen en peulvruchten. Overigens werd de indruk verkregen, dat de
geschiktheid van de beoordeelde gronden weinig uiteenloopt. De overslaggronden
zijn ook hier weer niet beter gewaardeerd dan de overeenkomstige gronden zonder
overslagdek.
TABEL48 Samengevatte rangschikking van de bodemeenheden naar geschiktheid voor de teelt van
hakvruchten
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o = overslaggrond/jp/// soil
TABLE 48 Summarized arrangement of the soil unitsaccordingto their suitabilityfor the cultureof
fallowcrops
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TABEL 49 Samengevatte rangschikking van de bodemeenheden naar geschiktheid voor gevoelige
gewassen
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o = overslaggrond/^p///soil
TABLE 49 Summarized arrangement of thesoilunitsaccording to theirsuitabilityfor the cultureof
sensitive crops(e.g. flax)

FIG. 89 Blauwmaanzaad op kalkrijke, lichte kleigrond (Westpolder); opname 15juli 1959

FIG. 89 Poppyseedoncalcareous clayloam;July 15th 1959
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Degroenbemestingsgewassen, waaronder luzerne enklaver worden gerekend, vormen
eenaparte groep.Hierover werdenvrijwel alleen gegevensverkregen van kleigronden
uitdeoudsteendejongstepoldersbenevensenkelegegevensvanklei-op-veengronden
uithetDollard-randgebied. Degronden vanhet 'Schiereiland'endelichtere gronden
van het Dollard-randgebied blijven dan ook buiten beschouwing. Aangezien de gegevens niet volledig waren, was het niet goed mogelijk deze per discussiegroep te
rangschikken. Ze zijn daarom in een tabel voor het gehele gebied samengevat.
Algemeen is men van mening, dat verbouw van groenbemestingsgewassen gunstig
is,vooral opdezwarekleigronden. Ditkomtbijv. totuitingindeopbrengsten vande
gewassen, die erna geteeld worden. De kalkarme, zware kleigronden zijn zeer dankbaar voor groenbemesting. De structuur wordt bijv. door een diep wortelendgewas,
zoalsluzerne, sterk verbeterd. Bovendien wordt zodoende ook wat meer systeemgebracht in het bouwplan.
Metdeteeltvangroenbemestingsgewassen opdelichteregrondenheeft menminder
ervaring. Ook voor dezegronden acht men deverbouw ervan gunstig. Door de over
hetalgemeenzeeronregelmatigeprofielbouwvandezegrondenleveren deluzerne-en
rode klaverteelt nogal eens moeilijkheden op. Spalterveenlagen, harde banken en
andere ongunstige lagen zijn, vooral voor deluzerneteelt, zeer schadelijk.
Op de lichtere gronden wordt meest rode klaver verbouwd. Luzerne is de laatste
jaren op de kleigronden toegenomen. De groene massa wordt in cooperatieve drogerijen gedroogd en komt alsveevoeder in de handel. Opbrengstcijfers ervan waren
weinig bekend. Toch kwam algemeen naar voren, dat de beste opbrengsten worden
verkregen op de gronden van dejongste polders. De minder goede gronden, die het
meestbehoefte hebben aan groenbemesting, gevenlagere opbrengsten. Op grond van
dezeverschillenishetmogelijk debodemeenheden terangschikken, welke rangschikking echter alleen voor de kleigronden en de klei-op-veengronden is weergegeven
(bijlage 10Aentabel50).

TABEL 50 Samengevatte rangschikking van de bodemeenheden naar geschiktheid voor groenbemestingsgewassen
I
£ =,
•5*5

19
18
21

II
M £25

3
-5
2i5

32
33
34

35
§1
rs 36

l'|

28

| l

o .8
r

30
3i

8|
~ r

38
40

TABLE 50 Summarizedarrangement of the soil units accordingto their suitabilityfor the cultureof
legumes
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TABEL 51 Samengevatterangschikking van de bodemeenheden met betrekking tot bewerkbaarheid
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TABLE 51 Summarizedarrangement of thesoilunitsaccording to their workability

TABEL 52 Samengevatte rangschikking van de bodemeenheden naar diepte van ploegen
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TABLE 52 Summarized arrangement of thesoilunitsaccording to thedepthofploughing
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Behalve inlichtingen over teeltmogelijkheden werden ook over grondbewerking belangrijke gegevensverzameld. Deze gegevens hadden betrekking op bewerkbaarheid,
diepte van ploegen, vroegheid en voorjaarsbewerking 'over de vorst'. In het gebied
van deafdeling Beerta zijn devariaties in debodemgesteldheid groot en dezekomen
veelalindegrondbewerkingtotuiting.Inhoofdstuk VIIIisdegrondbewerking,vooral
ten aanzien van mogelijkheden en moeilijkheden, vrij uitvoerig behandeld. We volstaan hier met het geven van deverschillende rangordebepalingen.
Deverschilleninbewerkbaarheidzijn, vooralindegroepen I,II,VI,VIIenVIIIvoor
de diverse bodemeenheden vrij groot. De rangschikking per discussiegroep leverde
hierdan ookweinigmoeilijkheden op (bijlage 10A). De samengevatte rangschikking
is in tabel 51 weergegeven. Bij deze rangordebepalingen is geen rekening gehouden
met het dijkswendeffect.
TABEL 53 Samengevatte rangschikking van de bodemeenheden met betrekking tot voorjaarsbewerking 'over de vorst'
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TABLE 53 Summarized arrangementof the soil units according to their adaptionfor ploughing in
springonaslightlyfrozentopsoil

De rangschikking van debodemeenheden met betrekking tot de diepte van ploegen
isalleengegevenvoordeknikkigeklei-op-veengrondenendekleigronden. Delichtere
grondenzijnbuitenbeschouwinggelaten.Tenaanzienvandezelaatstegronden houdt
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menzichoverhetalgemeennietaaneenvasteregel.Alleendevenigegrondenworden
ondiepgeploegd;bijeentediepebewerkingkannl.veennaarboven wordengebracht.
Ook de overslaggronden zijn niet genoemd. Het overslagdek wisselt soms sterk in
samenstellingenbijeenbepaaldedieptevanbewerkingkanhierbijv.zand naarboven
worden geploegd. Tabel 52geeft de samengevatte rangschikking.
TABEL 54 Samengevatte rangschikking van debodemeenheden naar de vroegheid van de grond
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TABLE 54 Summarized arrangement of thesoilunits according to the 'earliness'

Het diepof ondiep ploegenvan dezwarekleigronden is een probleem, dataltijd de
belangstelling heeft gehad van de afdeling Beerta. Het was reeds bekend, dat de
grootste tegenstanders van een diepe grondbewerking onder de boeren van Beerta,
Beerster Hoogen en omgevingworden gevonden, terwijl deboeren omenbijNieuwe
Schans gemiddeld dieper ploegden en dit nog steeds doen. Zowelhet standpunt van
de voor- als van de tegenstanders van een diepe grondbewerking blykt achteraf m
overeenstemming te zijn met de resultaten van het veldbodemkundig onderzoek
Immers onder Beerta, Beerster Hoogen e.o. worden kmkkige ^ ^ W g " " ^
en kleigronden, die pas op 50cmdiepte endieper vnje koolzurekalk bevatter, aangetroffen. De profielen onder Nieuwe Schans worden reeds onder de bouwvoor
koolzure-kalkrijk.
,
^
tnnA~ n<>;on
De voorjaarsbewerkingen 'overde vorst' worden algemeentoegepastopdeklei-op227

veengrondenendekleigronden.Ookopdevenigegronden,zoalsbouwtegronden,vindt
dezewerkwijzeweltoepassing.Ineensamenvattendetabel (tabel 53) zijn de bodemeenheden in een bepaalde volgorde geplaatst en de verschillen, die onderling tussen
dediverseeenheden nogbestaan, aangegeven. Degrondenvanhet 'Schiereiland' zijn
buiten beschouwing gebleven.
Met betrekking tot de vroegheid van de grond, waarbij dus wordt afgezien van
voorjaarswerkzaamheden 'over de vorst', is eveneens een samengevatte rangschikkingopgesteld (tabel 54).De onderlinge verschillen tussen deeenheden zijn eveneens
aangegeven.
Ten aanzien van de gevoeligheid vooronkruiden de onkruidbestrijding bestaan
tussen de diverse gronden verschillen. Vooral de humeuze en venige gronden zijn
zeer onkruidgevoelig. Dezwarekleigronden zijn indit opzicht gunstiger, alhoewelze
vaakveellasthebbenvanbepaalde onkruiden, zoalswildehaver, e.d., diezichvooral
ten gevolgevan deeenzijdige graanteelt gemakkelijk kunnen handhaven.
Deverkregen gegevensbetreffen minder het voorkomenvan onkruidsoorten ende
bestrijdingsmethoden dan welde onkruidgevoeligheid en de meer of minder gemakkelijkebestrijding. Eenrangschikkingvandebodemeenheden naar dezelaatsteeigenschappen vindt menin bijlage 10Aen tabel55.
Uit de rangordebepalingen blijkt, dat de gronden van het 'Schiereiland' en het
Dollard-randgebied hetgevoeligstzijnvooronkruid.Zevertonen onderlingnoggrote
TABEL 55 Samengevatte rangschikking van de bodemeenheden naar gevoeligheid voor onkruid
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TABLE 55 Summarizedarrangement of thesoilunitsaccording to theirsusceptibilityfor weed
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verschillen. Zekunnen in.dit opzicht worden onderverdeeld intweebelangrijke groepen, nl. de venige en humusrijke gronden en de humusarme tot humeuze gronden.
De eerste groep is zeer onkruidgevoeligen debestrijding ervan islastig.Deonkruidgevoeligheid van de laatste groep gronden is aanmerkelijk minder. De gronden
van de oudste polders vertonen wat dit betreft geringe verschillen. Over het algemeenneemt deze gevoeligheid af in de richting van de jongste polders. De kalkhoudende ende kalkrijke gronden van dejongste polders hebben het minstelast van
onkruid endeonderlingeverschillenzijnzeergering.Chemische bestrijdingsmiddelen
hebben de verschillen in gemak van bestrijding doen verdwijnen. Wegens het ontbreken van gegevenswordt hierop niet nader ingegaan.
In verband met de meerdere of mindere bewerkbaarheid van de grond zijn ook
gegevens verzameld over de grootte van de kalkgiften. De meeste Dollardgronden
zijn kalkbehoeftig. In het algemeen wordt in het gebied van deafdeling Beerta op de
kalkarme gronden van dealleroudsteinpolderingen 20ton schuimaarde en meer per
ha/10jaar aangewend. De kalkarme tot kalkhoudende gronden in derichting van de
jongste polders ontvangen gemiddeld 10ton per ha/10jaar. Deze giften zijn nodig
voor het oppeilhouden van dezegronden, wat vooralvoor destructuur van belang
is. Blijven de kalkgiften achterwege, dan komt dit - volgens de verschillende praktijkgegevens - in toenemende bezwaren bij de grondbewerking tot uiting. De rangorden van debodemeenheden naar toenemende kalkbehoefte zijn per discussiegroep
bepaald(bijlage 10A). Tabel56geeft de samengevatte rangordebepaling. De gronden
van het 'Schiereiland' en de lichte rodoornige gronden van het Dollard-randgebied
zijn bij derangordebepalingen buitenbeschouwing gebleven.Weliswaarzijn ookdeze
gronden kalkbehoeftig, maar de kalkgiften houden hier meer verband met de zuurgraad van de grond.
Inverbandmetdebeoordelingoverdegeschiktheidvandegrondvoordeverschillende teeltengevenwetenslottenogderangordebepalingenvan de N-,P-en K-bemesting
op de diverse bodemeenheden. De aan te wenden mesthoeveelheden lopen sterk uiteen. Uit debinnengekomen gegevens bleek,dat degronden van het 'Schiereiland' en
het Dollard-randgebied zwaarwordenbemest.Ookdegrondenvandeoudstepolders
ontvangen hogegiften. Naarmatedepoldersjonger zijn nemendegiften sterk af. De
allerjongste gronden worden vrijwel uitsluitend met N bemest.
Uit de binnengekomen cijfers blijkt, dat de gemiddelde N-giften voor deverschillende gronden weinig uiteenlopen. Op de gronden van het 'Schiereiland' en van het
Dollard-randgebied worden de hoogste giften gegeven. Voor granen wendt men in
de regel 200-400 kg kas/ha1 aan, soms nog meer. Voor zaadgewassen liggen deze
cijfers hoger, gemiddeld zeker400kgkas/ha enhoger. Ookvoor suikerbieten ligthet
gemiddelde hoog, ongeveer op 800 kg kas/ha. Groenbemestingsgewassen en peulvruchten krijgen in deregelgeen N.
De kalkarme gronden van de oudste polders ontvangen eveneens hoge N-giften,
voorgranenca.300kgkas/ha,voorzaadgewassen400kgkas/haenvoorsuikerbieten
700 kg kas/ha. Voor de allerjongste polders zijn deze cijfers respectievelijk 200 kg,
300kgen 600kg kas/ha.
1
kas= kalkammon-salpeter
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TABEL 56 Samengevatte rangschikking van de bodemeenheden naar kalkbehoefte
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TABLE 56 Summarized arrangement of the soilunitsaccording to thenecessityof liming
TABEL 57 Samengevatte rangschikking van de bodemeenheden naar de grootte van de N-giften
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TABLE 57 Summarizedarrangement of thesoilunitsaccording to the appliedquantitiesof N
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Dediversebodemeenheden zijn naar degrootte vande N-giften perdiscussiegroep
gerangschikt (bijlage 10A). De samenvattende rangschikking wordt in tabel 57gegeven.
Defosfaatgiftenvoordediverseteeltenlopenveelsterkeruiteendande stikstofgiften.
Op het 'Schiereiland' en in het Dollard-randgebied zijn de giften zeer hoog. Voor
granen en peulvruchten bedragen ze ongeveer 350 kg superfosfaat per ha. Voor de
kalkarmegronden van deoudstepoldersliggen decijfers gemiddeldietslager. In de
richtingvandejongepoldersnemendeP-giften af. Dekalkarmeendekalkhoudende
gronden op de overgang naar dejonge polders worden vrijwel nog niet met fosfaat
bemest. De gronden van de jonge polders zijn niet P-behoeftig; fosfaatbemesting
wordt op deze gronden niet toegepast. Per discussiegroep zijn de bodemeenheden
gerangschikt (bijlage 10A).Tabel 58geeft de samengevatte rangschikking. De kalkrijke gronden van dejonge polders zijn in derangschikking niet opgenomen.
TABEL 58 Samengevatte rangschikking van de bodemeenheden naar de grootte van de P-giften
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TABLE 58 Summarized arrangement of thesoilunitsaccording to theappliedquantities ofP

OokdeK-giftenopdeverschillendegrondenlopensterkuiteen.Delichteregronden
van het 'Schiereiland' en het Dollard-randgebied zijn sterk K-behoeftig. De kalibehoefte neemt voor de zware kleigronden sterk af. De gronden van het 'Schiereiland'
ontvangen giften van gemiddeld 250 kg K 40%per ha voor granen, 450 kg per ha
voorbietenenaardappelen. Voor degrondenvanhetDollard-randgebied liggendeze
cijfers voor granen en zaadgewassen bij ca. 200 kg per ha en voor suikerbieten bij
ca. 400 kg per ha. Voor de kalkarme kleigronden wisselen de cijfers sterk, maar de
gemiddelden liggen aanmerkelijk lager. De kalkarme tot kalkhoudende kleigronden
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worden slechts een enkele maal met K bemest, terwijl K-bemesting op de kalkrijke
kleigronden nimmer wordt toegepast. Bij de rangordebepalingen zijn de kalkrijke
kleigronden dan ook buiten beschouwinggelaten (bijlage 10A, tabel59).
TABEL 59 Samengevatte rangschikking van debodemeenheden naar de grootte van de K-giften
8 )
2 /

21
25

2at
^
^
5a §

li

7 )
19

i

11
i
Sf

^
S -5

SI

5c

Ss
"H f

si

e

gg

«^

17 /

e3 "S

*

4

o op 25 t/m 29
^ 2 6

2827

29

30

;

31
32
33
34

o = overslaggrond/.spj7/soil
geringe onderlingeverschillen/
slightmutualdifferences
TABLE 59 Summarized arrangement of the soil units according to the applied quantities of K

In het bovenstaande werden de bodemeenheden gerangschikt naar de geschiktheid
voor diverse gewassen. Voor bepaalde gewassen geven vrijwel alle bodemeenheden
dezelfde rangschikking te zien. Andere gewassen geven andere volgorden van de
bodemeenhedentezien.Uitdegemaakterangschikkingen blijktechternietvoorwelke
teelten deverschillendebodemeenheden zichhet bestelenen enin welke volgordede
diversegewassen ten aanzien hiervan kunnen worden geplaatst. Bij de behandeling
van deze vraag werden tijdens het onderzoek de volgende gewassen of groepenvan
gewassen ter sprake gebracht:
a granen met tarwe als hoofdgewas
b granen met roggeals hoofdgewas
c zaadgewassen
d peulvrnchten
e vlas
/ suikerbieten
g voederbieten
h aardappelen.
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Andere gewassen wordeninhet onderzochtegebied weinigverbouwd enzijn daarom
niet in het onderzoek betrokken. De verbouw van groenbemestingsgewassen is hier
eveneensbuitenbeschouwinggelaten,aangezien dezeinhoofdzaak wordenverbouwd
ter verbetering van de bodemstructuur en om wat meer systeem te brengen in de
vruchtwisseling.
De rangschikking van de gewassen naar de afnemende geschiktheid is in tabel 60
weergegeven. Uit deverzameldegegevensbleek,dat het niet goed mogelijk wasvoor
iederediscussiegroepeentabelsamentestellen. Niet ofzelden geteeldegewassen zijn
in de tabel niet opgenomen.

TABEL 60 Samengevatte rangschikking van degewassen per bodemeenheid
bodemeenheid afnemende geschiktheid
soil unit
decreasing suitability

2
2a
4
5
5c
6
7
8
9
17
18
19
21
25
26
27

b, f3, c, f2, f l
b,f3,f2,c,fl
b , f 3 , f2, c, f l
b,c, f2, f 1,f3
b, f3, f2,c, f l
b, c,f2, f 1,f3
b,f3,f2,c,fl
b,f'3,f2,c,fl
b, f3, f2, c, f l
b, f3, f2,c, f1
b , f 3 , f 2 , c,f 1
b, f3, f2, c, f l
a,c,fl,d,f3
a, c, f l , d, f3
a,c, f 1,d, e, f3
a,c,fl, d,e,f3

bodemeenheid
soilunit

28
29
30
o op25 t/m29
31
32
33
34
oop 31
35
36
37
38
39
40

afnemende geschiktheid
decreasing suitability

a, c, f 1,d, e, f3
a, c, f l,d, e, f3
a, c, f l,d, e, f3
a, c, f 1,f 3, d, e,
a, c, d,f 1,e, f3
a, c, d, f l , e , f 3
a, c, d,f l,e, f3
a, c, d, f l , e , f3
a, c, d, f l,e, f3
a, c,d, f l , e , f 3
a,c,d,fl,e,f3
a, c, d, f l , e , f 3
a, c, d, f l,e, f3
a, c, d, f l , e , f3
a, c, d, f l,e, f3

o = overslaggrond/ip///soil
a = granen, hoofdgewas tame/cereals, main crop: wheat
b = granen, hoofdgewas rogge/cereals, maincrop: rye
c = zaadgewassen/seerfcrops
d = peulvruchten/pulse crops
e = vlas/flax
f 1 = suikerbieten/ra^a/-beet
f2 = voederbieten//na«^oWs
f 3 = aardappelen//>o/afoe.s
TABLE 60 Summarizedarrangementof the various cropsper soil unit
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2.2 Het onderzoekin het ressort van de afdeling Nieuwolda (fig.90)
Op grond van deervaringen in Beerta werdin Nieuwolda bij het verzamelen vande
landbouwkundigegegevenseeneenvoudiger werkwijze gevolgd. Er werden hier geen
discussiegroepen gevormd,maar aan dedeelnemende grondgebruikers werd devoorlopige bodemkaart met toelichting en een vragenlijst ter beschikking gesteld. Het
model van de gebruikte vragenlijst (bijlage 9)is reeds in hoofdstuk IX gegeven.Tevoren waren debodemkaart endevragenlijst in eenvergadering toegelicht.
Een vijftigtal bodemkaarten met de daarbij behorende vragenlijsten werden verstrekt, waarvan een dertigtal is teruggestuurd. Ruim 20 formulieren waren op de
juiste wijze ingevuld. Door aanvullende bezoeken, waarbij tevens nog meer details
FIG. 90 Omgrenzing van het onderzochte gebiedVanhet ressort van deafdeling Nieuwolda

FIG. 90 Delineationoftheterritoryof theSectionNieuwolda (FarmersAssociation)
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zijn verzameld,werden van 38over het gebied verspreid liggende bedrijven volledige
gegevensverkregen. Deze zijn volgens derangorde-methode nader uitgewerkt.
Er werden inlichtingen verkregen over de teeltmogelijkheden van deverschillende
gewassen, degrondbewerking, bemesting,enz.enwelvandebodemeenheden 18, 21,
23,25t/m32,35,37,39en40.Deafgetichelde gronden zijn ook hier buiten beschouwinggebleven.Deverdelingvandehiergenoemdebodemeenheden over de 38 bedrijven isin tabel 61weergegeven.
De resultaten van het onderzoek hebben in het gebied van Nieuwolda geen aanleiding gegeven tot het wijzigen van bodemgrenzen. Het dijkswendeffect werd in de
meestebedrijven, in tegenstelling tot Beerta, nanwelijks onderkend.
Uit het onderzoek isechter welgebleken, in tegenstelling tot Beerta, dat in enkele
gevallen de geschiktheid van een en dezelfde eenheid voor de teelt van bepaalde gewassen nogal varieert. Het betreft hier de bodemeenheden 23,25 en 26, die vooral
in vroegerjaren werden verbeterd door het uitvoeren van bekleiingen. Het zijn in
hoofdzaak de sterk bekleide percelen, die ten opzichte van de niet of matigbekleide,een grotere geschiktheid hebben gekregen bijv. voor peulvruchten en gevoelige gewassen.
TABEL 62 Rangschikking van de bodemeenheden naar de geschiktheid voor de teelt van granen,
zaadgewassen, peulvruchten, hakvruchten en gevoelige gewassen
granen (hoofdgewas tarwe)
cereals(main
crop wheat)

•a
'53
J3

"•8

•8 3
u .5

Es

§1

S.8

T

18
21
23
25
26
27
28
29
30
31
32
37
39
40

zaadgewassen

peulvruchten

seedcrops

pulse crops

18
21
23
25
26
27
28
29
30
31
32
37
39
40

21
23
25
26
27
28
29
30
31
32
•37
39
40

hakvruchten
(suikerbieten)
fallow crops
(sugar beet)
21
23
25
26
27
28
29
30
31
32
37
39
18

gevoelige
gewassen (vlas)
sensitive
crops (flax)
23*
25 —
26
27
28
29
30
31
32
37
39
23**
25 —
26

* weinig of niet bskleid/slightlyornot dressed with clay
** sterk bekleid//ieav//>>dressed with clay
TABLE 62 Arrangementof thesoilunitsaccording to theirsuitabilityfor the culture of cereals, seed
crops,pulse crops,fallow crops andsensitive crops
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Het al dan niet sterk bekleid zijn van bepaalde percelen isop de bodemkaart niet
aangegeven. Dit verschijnsel komt nl. zelden tot uiting in de profielbouw. De sterk
bekleide percelen hebben vaak een iets lichtere bouwvoor en een betere structuur.
Ook na afsluiting van het geschiktheidsonderzoek is er om praktische redenen van
afgezien op de bodemkaart de sterk bekleide percelen te scheiden van de matig bekleide.
Bijdeuitwerkingvandediversegegevenszijnperbedrijf deverschillenderangorden
opgesteld. Uit de rangorden van allebedrijven tezamen ontstonden de samengevatte
rangorden. Dezelaatste rangschikkingen blijken, op eenenkele uitzondering na, niet
af te wijken van die, welkehet onderzoek in Beerta heeft opgeleverd. De enige uitzondering betrof de sterk bekleide percelen metdeeenheden 23,25en26.

TABEL 63 Samengevatte rangschikking van de bodemeenheden naar bewerkbaarheid, e.d.
bewerkbaarheid

diepte van
ploegen

vroegheid

workability

ploughing depth

earliness

C3

S .K

21
26*
25
23
27
28
29
30
31
32
37
39
40
23**
25
26
18

&^

1.1
o -s:

ft §
.§ «.
c SP
o .£
E5

bewerkbaarheid
'over devorst'
adaptionfor
ploughingona
slightlyfrozen
topsoil

18
21

18
21

18
21

23
25
26

23
25
26

23
25
26

27
28
29
30

27
28
29
30

31
32
37
39
40

cu
6

<u
c
<u
o

31
32
37

39 I
40 I

OJ » .
X! -C

H fi*

s«
%§

fit
Q S

susceptibility
for weed
18
21
•a

'3
u

o I;
o

N

" ?
•o OS,

gevoeligheid
voor onkruid

30
27
28
29
31
32
37
39
40

x

o x
60 ;§

it
(O S
60 g
C -5:
u <a
S
S
<u s

«E j&

23
25
26
27
28
29
30
31 )

32 S
37
39
40

_ geringe onderlinge verschillen/
—
slight mutualdifferences
* = weinig of niet bekhidlslightly ornotdressed with clay
* = sterk bekleid/ZieavfTy dressed with clay
TABLE 63 Summarizedarrangement of thesoilunitsaccording to workability, etc.
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Tabel62geeft derangschikkingenweervandebodemeenheden naar degeschiktheid
voorde teelt vande diverse akkerbouwgewassen en is samengesteld uit de rangordebepalingen, dieinbijlage 10B zijn opgenomen. Hetblijkt, dat derangschikkingen van
de bodemeenheden voor granen, zaadgewassen en peulvruchten onderling niet verschillen. Ook dievoor dehakvruchten en gevoelige gewassen komen overeen met de
vorige en geven slechtseen paar afwijkingen tezien.Voor hakvruchten staat bodemeenheid 18 hethoogstgeclassificeerd. Voor gevoeligegewassen,waarbij wevooralhet
oog hebben op vlas, is dewaardering op deeenheden 23,25en 26zeer verschillend,
afhankelijk van het aldan nietbekleid zijn van depercelen. Delaagst geclassificeerde
blijken weinig of niet bekleid te zijn; de hoogst geclassificeerde zijn juist zeer sterk
bekleid.
Debeoordelingendieverbandhoudenmet de grondbewerking en gevoeligheid voor
onkruid, zijn intabel 63opgenomen. Deresultaten zijnvrijwel hetzelfde alsin Beerta.
Alleen de bewerkbaarheid van de sterk bekleide percelen op de bodemeenheden 23,
25 en 26 is aanmerkelijk gunstiger dan van de niet bekleide. De sterk bekleide zijn
iets zandiger en daardoor beter bewerkbaar. 'Over de vorst' zijn ze echter niet beter
bewerkbaar; zeworden spoedig te hard, zelfs bij zeer lichte vorst. Dit moet aan het
zandige karakter worden toegeschreven. In het voorjaar zijn de sterk bekleide percelenonder normale omstandigheden nietvroeger dan deniet bekleide.
TABEL 64 Samengevatterangschikking van debodemeenheden naar de gemiddelde giften aan kalk,
stikstof, fosfaat en kali
kalk
lime
18

s •§
32 s;

21 \
23 (
25 (
26 )

•3£
Ss

27 )
28 |
29 )

•I

C3 \ S

I

30
31 )
32 j

stikstof
nitrogen

fosfaat
phosphate

18 )
21 \

18)

21 1

23 )
25 [
26 )

23 ")
25
26 )

27 \
28 (
29 (
30 )

27 \

l\\
32f

31)
32 j

37 )
39 i
40 )

37)
39 )

kali
potassium
18
21
23
25
26
27 )
28 )

28 1
29 I
30 )

_ geringe onderlinge verschillen/
slight mutualdifferences
TABLE64 Summarizedarrangementofthesoilunitsaccordingtothemeanquantitiesoflime, nitrogen,
phosphateandpotassium
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Derangschikkingen metbetrekkingtot debemestingen (tabel64)geven geen ander
beeld te zien dan die van Beerta. In de tabel zijn de bodemeenheden, waarop geen
kalkwordt aangewend ofwaaropeenofanderebemestingnietwordttoegepast,weggelaten. Voor verdere details wordt naar het onderzoek van Beerta verwezen. Hier
zij echter opgemerkt, dat in Nieuwolda over het algemeen minder met kali wordt
bemest dan in Beerta. De minder gunstige gronden van Nieuwolda krijgen alleen
kali bij de teeltvan vlas en soms bij hakvruchten. In Beerta wordt bij de andere gewassen ook nog wel kali gestrooid. Ten slotte zijn in Nieuwolda enkele bedrijven,
waarvan debodemeenheden 37en 39bijv. bij deteelt van zaadgewassen met fosfaat
worden bemest.
Ook in Nieuwolda werden gegevens verkregen, waardoor het mogelijk was de
gewassen per bodemeenheid te rangschikken. De afnemende geschiktheid van de
grond voor de diverse gewassen wordt in tabel 65 weergegeven. Deze tabel komt
TABEL 65 Rangschikking van de gewassen per bodemeenheid
afnemende geschiktheid
decreasing suitability

bodemeenheid
soilunit
18
21
23
25
26
27
28
29
30
31
32
35
37
39
40

b
a
!) a
a
a
a
a
a
a
a
a

f3f2
c
c f 1/2 d
c f 1/2 d
c f1/2 d
c f1/2 d
c f 1/2 d
c f 1/2 d
c f 1/2 d
c f 1/2 d
c d
f 1/2
c d
f 1/2

a c d
a c d
a c d

fl
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e

f 1/2 e
f 1/2 e
f 1/2 e

f3
f3
f3
f3
f3
f3
f3
f3
f3
f3

2) a c d e f 1/2 f3
a c d e fl/2 f3
a c d e f 1/2 f3

f3
f3
f3

*) niet of weinig bekleid/slightlyornotdressedwith clay
) sterk bekleid/heavilydressedwith clay

2

a = granen, hoofdgewas tarwe
cereals,maincrop wheat
b = granen, hoofdgewas rogge
cereals,maincroprye
c = zaadgewassen (karwijzaad, bietenzaad,
koolzaad, enz.)
seedcrops(caraway,beetseed, colza,etc.)
d = peulvruchten (erwten, paardebonen)
pulse crops(peas,horse beans)

= gevoelige gewassen (vlas, blauwmaanzaad)
sensitive crops(flax,poppyseed)
= hakvruchten: suikerbieten = f1
fallow crops: sugar beet
voederbieten = f2
mangolds
aardappelen = f3
potatoes

TABLE 65 Arrangementof the various cropsper soilunit
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nagenoeg overeen met dievan Beerta (tabel60).De uiteenlopende geschiktheid voor
vlasenerwten, diebestaat tussen desterkbekleide endeniet bekleide percelen opde
eenheden 23,25en 26,is eveneens in detabel aangegeven.

3 DE OPSTELLING VANBODEMGESCHIKTHEIDSKLASSEN

Op basisvan devoorgaande rangordebepalingen is de mate van geschiktheid van de
verschillende bodemeenhedenvoor dediversegewassenineentabel (bijlage 11)weergegeven. De mate van geschiktheid wordt in zesgradaties uitgedrukt, aangeduid met
de cijfers 1 t/m 6,waarvan 1dehoogste en6delaagste geschiktheid aangeeft.
Bijhetvaststellen van degeschiktheidsgradaties enhetrangschikken van dediverse
gewassen is ervan uitgegaan, dat de gronden van de allerjongste polders (eenheden
40 t/m 35) voor granen (t)* en zaadgewassen met de minste kosten de hoogste opbrengsten geven en daardoor als het meest geschikt voor deze gewassen kunnen
worden aangemerkt. Deeenheden 34t/m 27biedenvoor granen (t)en zaadgewassen
bijna dezelfde mogelijkheden. Metietsmeerinspanning kunnen opbrengsten worden
verkregen, die 5a 10%lagerliggendan opdevorigebodemeenheden. Deze nogzeer
goede opbrengsten zijn de oorzaak, dat de eenheden 34t/m 27 met een geschiktheid
2voorgranen(t)enzaadgewassenzijn aangeduid.Debodemeenheden 26en25vergen
voor de graan- en zaadgewassenteelt meer inspanning met als resultaat opbrengsten,
die gemiddeld 10a 20%lager liggen dan dievan deeenheden 40t/m 35.Ze zijn met
eengeschiktheid 3aangegeven. Bodemeenheid 21isaangemerkt met een geschiktheid
4voor de teeltvan granen (t) en zaadgewassen.
Voor de kleigronden zijn de granen(t) en zaadgewassen, met betrekking tot de
geschiktheid, samen genoemd. De gronden van het 'Schiereiland' en de lichtere
gronden van het Dollard-randgebied worden voor deteelt van granen met roggeals
hoofdgewas (r) hoger gewaardeerd dan voor de teelt van zaadgewassen. In de tabel
worden deze gronden dan ook lager geclassificeerd voor de zaadgewassen.
Onder delichteregronden komen er geen voor, die kunnen worden onderscheiden
met een geschiktheid 1 voor deteeltvan granen (r).Degoedvochthoudende zijnmet
een geschiktheid 2aangegeven. Zegevennl. goede opbrengsten, maar hebbenwegens
een minder goede opkomst (onregelmatigestand)enkans op uitwinteren vanwintergraan toch enige beperkingen. De drogere en humusarmere gronden geven in droge
zomersminder goede opbrengsten en zijn met een geschiktheid 3aangeduid. De afwisselend te natte en te droge leemgronden zijn voor granen weer minder geschikt
(geschiktheid 4).
Voor de lichtere gronden loopt de geschiktheid voor de teelt van granen parallel
met die voor aardappelen. Aardappelen geven op deze gronden hoge opbrengsten,
maar ze zijn voor dit gewas niet met de hoogste geschiktheid aangemerkt. Er zijn
hier beperkingen aanwezig in verband met het gevaar voor nachtvorsten en degevoeligheid voor overbekalking met als gevolg optreden van schurft. De zwaardere
gronden vanhet 'Schiereiland', nl.deleemgronden zijn aanmerkelijk minder geschikt
* hoofdgewas tarwe
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voor aardappelen. De geschiktheid voor zaadgewassen valt bij deze gronden weer
samen met dievoor granen.
De geschiktheid van degrond voorpeulvruchten neemtvoor deverschillende Dollardkleigronden in sterkere mate af dan die voor granen en zaadgewassen. Voor de
gronden van debodemeenheden 40en 39kan voor peulvruchten een geschiktheid 2
worden genoteerd; voor de gronden van de eenheden 38t/m 35een geschiktheid 3,
enz. Eenheid 21 heeft delaagste geschiktheid, nl. 6. Op degronden van het 'Schiereiland' en op de lichtere gronden van het Dollard-randgebied worden vrijwel geen
peulvruchten verbouwd.
Aan de allerbeste gronden kan eengeschiktheid 3voorsuikerbieten worden toegekend, duseenlageregeschiktheid danvoorpeulvruchten. Deafnemende geschiktheid
ishier echter niet zosterk. De eenheden 40t/m 35zijn voor peulvruchten geschikter
dan voor suikerbieten. Voor de eenheden 34 t/m 31 liggen de geschiktheden voor
beide gewassen ophetzelfde niveau,maar deeenheden 30t/m 27blijken voor suikerbieten weer geschikter tezijn dan voor peulvruchten. Voor deeenheden 26,25en21
staan beide gewassen weer gelijk.
De lichtere gronden zijn gemiddeld beter geschikt voor de teelt van suikerbieten.
Zehebben echter beperkingen, dieo.a. worden bepaald door het ondiep voorkomen
van veen in het profiel of door de meer of minder droge ligging van de grond. De
meeste van deze gronden hebben een geschiktheid 3; de gronden van de eenheden
6, 5en 2een geschiktheid 6.
De geschiktheid voor vlas neemt vanaf eenheid 40 naar 21 eveneens af. De
hoogste geschiktheid heeft bodemeenheid 40(geschiktheid 3);de laagste hebben de
eenheden 26,25en21(geschiktheid 6).
Voor aardappelen zijn alle Dollardkleigronden, vanwege de zeer moeilijke rooibaarheid, het minstgeschikt; eenheid 40heeft een geschiktheid 4en deeenheden26,
25en 21hebben eengeschiktheid 6.
De aldus verkregen geschiktheidstabel geeft een overzicht van de mate van geschiktheid van de
verschillende gronden voor de teelt van de diverse gewassen. Naast deze geschiktheid zijn ook nog
gegevens over bemesting,bewerking, onkruidbestrijding enbepaaldeopmerkingen opgenomen.Deze
gegevens zijn eveneens ontleend aan de verschillende rangordebepalingen. De tabel maakt nu een
classificatie van de bodemeenheden mogelijk. De eenheden die op grond van teeltmogelijkheden,
bemesting, enz. veelovereenkomst vertonen, zijn samengevoegd. Het resultaat is alsvolgt:
KlasseI (bodemeenheid40)
De gronden van dezeklassehebben de hoogste geschiktheid voor granen (tarwe als hoofdgewas)
en zaadgewassen. Hierop volgen in geschiktheid de peulvruchten, suikerbieten en vlas. Voor aardappelen isde grond het minst geschikt; dezekunnen nog onder gradatie4worden gebracht. Het zijn
gronden met een geringe mestbehoefte: alleen stikstof.
KlasseII (bodemeenheid39)
Deze klasse heeft voor granen, zaadgewassen, peulvruchten en suikerbieten dezelfde geschiktheden
alsklasseI.Vlasen aardappelen zijn eengradatie lager gerangschikt. De mestbehoefte bestaat alleen
uit stikstof. De mogelijkheden zijn gelijk aan die van klasse I, maar met iets lagere opbrengsten en
ietshogere kosten.
KlasseIII (bodemeenheden 38,37,36en35)
Ook deze gronden hebben nog de hoogste geschiktheid voor granen (t) en zaadgewassen. Peul-
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vruchtenensuikerbietenzijneengradatielagergerangschikt daninklasseII.Demestbehoefte bestaat
in hoofdzaak uit stikstof, plaatselijk een weinig fosfaat. Soms wordt enige schuimaarde aangewend.
De opbrengsten liggen ongeveer 5%lager dan van klasse I.
KlasseIV (bodemeenheden 34,33,32,31enoverslaggrondop 31)
In vergelijking met de vorige klassen ligt de geschiktheid voor granen (t) en zaadgewassen een gradatie lager. Hetzelfde geldt voor peulvruchten en vlas ten opzichte van klasse III. De bemesting
bestaat uitstikstof,plaatselijk enigfosfaat enkali.De gronden behoeven schuimaarde, zijn zwaarder
tebewerkeneninnetvoorjaar laterdan degrondenvandevorigeklassen.Deproduktiekosten liggen
duidelijk hoger en de opbrengsten zijn 5-10% lager dan van klasse I.
Klasse V (bodemeenheden 30,29,28,27enoverslaggronden op27t/m 29)
Deze klassekomtveelovereen metklasse IV.Alleen depeulvruchten zijn een gradatie lager gerangschikt. Het kunstmestgebruik ishoog, nl. stikstof en vrij algemeen fosfaat en kali. Verder vragen de
gronden veel schuimaarde. De bewerking van de gronden is in vergelijking met de vorige klasse
zwaarder. Ze zijn in het voorjaar later en de onkruidbestrijding ismoeilijker. De opbrengsten liggen
bij goede verzorging 10-15%lager dan van klasse I. De produktiekosten zijn, vooral door de hoge
schuimaardegiften, hoog.
Klasse VI (bodemeenheden 26,25,overslaggrondop25en23)
In vergelijking met klasse Vzijn de geschiktheden voor granen (t),zaadgewassen, suikerbieten, vlas
en aardappelen een gradatie verschoven. De betere geschiktheid van de overslaggronden voor de
aardappelteelt isevenals bij devorigeklassebuiten beschouwing gelaten (zieookbiz.219).Debetere
geschiktheid van desterkbekleidepercelen onder Nieuwolda en Nieuw Scheemdavoor vlasenpeulvruchten wordt wel vermeld. De kunstmest- en schuimaardegiften zijn hoog. De bewerking is zeer
zwaar en de onkruidbestrijding issomslastig.In het voorjaar zijn de gronden laat. Zezijn gevoeliger
voor ongunstige weerinvloeden. De produktiekosten zijn hoog en de opbrengsten zijn 15-20%lager
dan van klasse I.
Klasse VII (bodemeenheid21)
De tot deze klasse behorende gronden zijn voor alle gewassen het minst geschikt van alle Dollardkleigronden. Ten opzichte van klasse VI zijn granen, zaadgewassen, suikerbieten en peulvruchten
telkenseen gradatielager geplaatst.Voorbeidelaatste gewassenenvoor vlasen aardappelen hebben
deze gronden delaagste geschiktheid, nl. 6. De kunstmest- en schuimaardegiften zijn hoog. Het zijn
late, zwaar bewerkbare gronden. De onkruidbestrijding is lastig tot zeer lastig. De produktiekosten
zijn hoog en bij goedeverzorging liggen de opbrengsten 20-25%lager dan die van klasse I.
Klasse VIII (bodemeenheden 19,18 en 9)
Voor granen, met rogge als hoofdgewas (r) en aardappelen heeft deze klasse een geschiktheid 2,
voor zaadgewassen en voederbieten 3envoor suikerbieten 4.De gewassen hebben vaak een onregelmatige opkomst. De verbouw van wintertarwe is soms riskant (uitwinteren). De kunstmestgiften
zijn hoog en moeten vooral in dejuiste verhouding worden toegediend. Stalmest geeft goede resultaten. De grondbewerking is vrij licht, de onkruidbestrijding zeer moeilijk en de produktiekosten
zijn hoog.
KlasseIX (bodemeenheden 17,8, 7en 4)
Voor granen (r),aardappelen, voederbieten en suikerbieten heeft deze klasse dezelfde geschiktheden
alsklasseVIII.Alleen dezaadgewassen zijn verschoven van geschiktheid 3naar 4.Een onregelmatige
stand van de gewassen komt nogal eens voor. De gronden zijn zeer mestbehoeftig (kunstmest en
stalmest). De grondbewerking is gemakkelijk, de onkruidbestrijding moeilijk tot zeer moeilijk. In
het algemeen zijn de produktiekosten hoog tot zeer hoog.
KlasseX (bodemeenheden 5cen2a)
Deze klasse heeft voor granen (r)en zaadgewassen een geschiktheid 3 en voor voederbieten, suikerbieten en aardappelen een geschiktheid 4. De gewassen staan veelal onregelmatig De mestbehoefte
is zeer groot (kunstmest en stalmest). De grondbewerking is licht; de lemige zandgronden zijn
plaatselijk zwaar te bewerken. De onkruidbestrijding is moeilijk tot zeer moeilijk en de produktiekosten zijn hoog.

242

M

>^

.

C3

oe
o *;
>a
B

•3

. B

B

B
<3

a

§

•g

-B

^ 6o

cs

•E

•S?NO
• 5 OS

J*

"
cu Co

•3 X

B

E

• s 5.

bo Q

^•s

3: >,

•£3
•B £,

to

? Jo
IS

b-3
tu ^r*

CO ! 0

co co

*-

*• B

8 =-

Ss

E

o .5
. 2 .N5
•O S
-J!

i

• s : <u
<u •S? S, - E <u
•Sf 5,
S

* -S
o ^
* * V.

1-8

ti?J.2

^5 ^ ^5 5,

s*o
-E

•«

t.

*

Sr

F*
2-2 Si-S

8'S
c -

"<3

<3
(J

•«

•* N

C

g I"

•SI

a 5
•E E

a
•a

•- a

a^

a
60

a

•8

St 2

a
| 1

a -

"S
a.
o

•O 43
O Q,

»2

-*-> t o
GO bh

5 o

o -o
* a
60 60
O C3

<* ss.
T3 60
—K
C H>
a> ^
+-» Jo

60

to .S

2^

W NO
•*-* ON
_ « 1^

c
u

60

X

«2
60 ^
O to
J3 60

T3

60 ^ H
O I
J3 IAI

U. IT}

60 I

2 o
J3 >-i

^

NO

tH
Si
60
O
JS

O
^
|
m
-1

o «N|
6

J3

o X
c

«i
So

& g60

«

T3

Is "

•a 'C
C o -E •£

£>

>
"°
•3.9 Q.-S

•a

<L>

60 J

hH

c/1

^w
'*3

C3

60 C

.2 &

^ -9.
•° S3
a-a

° n
S 12

51

O 60

60

60

B§

<*> o

* 8

C

U

c/>
•a 60
o B
u u
a. u
XI
60 c.
O o
J3 u
w I-I
U 60 o o
60

31 § S

13

S42

2 2« ^

S

"S"

3 IS

C3

t-ri

(0
60

1

•a
q

3

it-

CM
CM

CM

O

4S

IN
CM

<*-

CM

IN
CM

-; '5
'5
S S

^Q

o

c
o

J3

a

°3

CM

CM

J3

43

60
O

CO

M
CO

a

a

Z Z

v
60 o
60

c
o
c c
C

o

x X

a

<s

CM

2

X

60 60

CO
C5,

CO

1?

<*- b
»
3)

g
<k

-s.

CJ

1?
60

O o
J3 _c

e> a> a$ x~

M
13

42
o

to

r 1«>

•«

^
s
%
>

_JO

2 2o co
o
CO

a a >

ex
a
a
•a

cu

M

•a

V

a

II >
II II

p 2
o

•o

C/3

& 'g.
u

M

•io

cu

B
u

£

^

</i

rt
60

c
Si
J2
(J

§•
53

M

u

5

i

is:

^•s;

•Q

c

CO

£

o
03

2

3

cu
s
a

«0

VO

a u CO
a
3 a
~>

4=

o T3

CM

II II II II II II

rt 4 3

o

243

u
a

<

H

KlasseXI (bodemeenheid2)
Voor granen (r) en aardappelen heeft dezeklasse een geschiktheid 3,voor zaadgewassen en voederbieten 5 en voor suikerbieten 6. Een onregelmatige stand van de gewassen komt voor, vooral in
drogezomers.Dekunstmestgiftenzijnzeerhoog.Voorstalmestisdegrond zeer dankbaar. De grondbewerking is licht en de onkruidbestrijding moeilijk. De produktiekosten zijn hoog tot zeerhoog,
KlasseXII (bodemeenheden 5 en6)
De tot deze laatste klasse behorende gronden hebben voor granen (r) en zaadgewassen slechts een
geschiktheid 4, voor voederbieten 5 en voor suikerbieten en aardappelen de laagste, nl. 6. De gewassenvertonenmeestaleenonregelmatigestand.Deoogstzekerheid issomsgering.De mestbehoefte
is vrij groot, ook wat betreft stalmest. De grondbewerking is zwaar tot zeer zwaar. De onkruidbestrijding is zeer lastig. In het algemeen zijn deproduktiekosten hoog tot zeer hoog.

De geschiktheden voor de diverse gewassen van de hierboven beschreven klassen
worden in tabel 66weergegeven. Deze tabel is uit de geschiktheidstabel (bijlage 11)
afgeleid. Behalve de geschiktheden bevat de tabel tevens enkele opmerkingen over
opbrengsten en produktiekosten.
Het geschiktheidsonderzoek voor akkerbouw, zoals dit hierboven is beschreven,
kan als kwalitatief worden betiteld. De verzamelde gegevens maken het evenwel
mogelijk cijfers te geven over opbrengsten, kunstmestgiften, enz. Ook van demeest
gevolgde vruchtwisselingen op dediverse gronden zijn globale cijfers verkregen.
Tabel 67geeft voor deverschillende geschiktheidsklassen de met diverse gewassen
beteelde oppervlakte in procenten weer. Deze cijfers zijn geschat en dus vrij globaal.
Het hoge percentage granen is opvallend.
TABEL 67 Samenhang tussen degeschiktheidsklassen en debeteelde oppervlakte
gewassen; beteelde oppervlakte in procenten
crops;coveredarea in percentage
klasse

class
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

granen
granen
zaadge(hoofdge- (hoofdge- wassen
was tarwe) wasrogge)
cereals
cereals
(maincrop (maincrop
seed
wheat)
rye)
crops
65
65
65
65
65
65
65
65
65
60
65
50

10
10
10
10
10
10
10
5
5
5
5
5

peulvruchten

hakvruchten

gevoelige
gewassen

pulse
crops

fallow
crops

sensitive
crops

10
10
10
10
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
15
20
15
20
5

5
5
5
5
5
5

grasland,
incl.kunstweideenz.
grassland
including
ley

TABLE67 Correlation between thesuitability classes andthe acreagecoveredby various crops
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De gemiddeldejaarlijkse opbrengstcijfers, diebij demeestgebruikelijke bemesting
envruchtwisseling voorkomen, staanintabel 68vermeld. Dezecijfers zijn berekend
uit gegevens van goede bedrijven. Zemoeten als globale gemiddelden worden opgevat Sommige cijfers liggen waarschijnlijk ietstehoog, vooral bijdeminder goede
gronden. Bij de berekening kon nl. geen rekening worden gehouden meteventuele
misoogsten, enz.vanbepaalde gewassen.Bij vergelijking vandeopbrengstcijfers met
de verschillende geschiktheidsklassen blijkt duidelijk, dat dergelijke cijfers zonder
meer niet voldoende zijn omdegronden landbouwkundigtekunnen kwahficeren.
In tabel 69worden demeest gebruikelijke giften aankunstmest voor deteeltvan
dediversegewassenperklasseopgegeven.Dezecijfers zijneveneensaandeverzame de
gegevens en aan bouwboeken vangoed geleide bedrijven ontleend. Deuitkomsten
hiervan moeten alsronde getallen worden beschouwd. Deberekeningen zyn zovee
mogelijkopeenuniformewijzeuitgevoerd.Ditlaatstegafsomsmoeilykheden,vooral
wanneer plaatselijke afwijkingen indewijzevan bemestingwerden geconstateerd.By
deN-giften wordt veelalrekeninggehouden methetteverbouwen enhe verbouwde
gewas Watbetreft defosfaatgiften komen, vooral opdekleigronden,plaatselyk afwTkendlg^uiken voor. Erzijn bedrijven, dieomde3a4jaar eengift aansuperfofaat L/of slakkenmeel ineens toedienen Meestal g e s ^ f ^ J ^ J ^
zaadgewas wordt geteeld. Dedaarop volgendejaren ™ ^ . f
S ^ ^ J ^
fosfaat meer Bij het uitwerken van de gegevens is hiermede rekening gehouden
wa S de" t a l i fosfaatgift zo goed mogelijk over de
^
^
J
^
^
verdeeld In delaatstejaren wordt ookbemesting metfosfaatammonsalpeter toege
p a l Ookmet dezl8Jststof doen zich al enkele plaatselijke gebruiken voor. Deze
zijn echter bijdeb e r e k e n i n g ^ ^ ^ ^ ^ " r s c h U l e n d e gronden grote
Uit debemestingscijfers blykt ^ ^ ™ ^ h e n bijdediverse gewassen.De
verschillen bestaan mdegrootte van de.kunstoestg
j
^
^
jongste Dollardgronden k u n n e n ^ ^ ^ ^ ^ J ^ / i s ^ u ^
yra^

7^^^^^^^ *-ligsendeanderegrondenvan
het gebied.
4

,-™ M r,*rHIKTHEIDSKAART VOOR AKKERBOUW
BESPREKING VAN DEBODEMGESCHIKTHEH;^

(BIJLAGE 5)

Ii ,n ™n ondebodemgeschiktheidskaartvoorakkerbouw
Dehierbovenbeschrevenkla^ ^ ^ 2 5 % m afgeleid; de schaal van degeweergegeven. Deze is vandebodemKaan .
^ def_
schiktheidskaart is op 1:50000teruggebracht (bijlage 5) Byh
l a k k e n zijn
gelijke kaart dient men er rekening mee te h uden^darkle ^ P P ^ ^ .„
verwaarloosd en dat klassegrenzen me °P
D i t ge idt vooral voor dejongwerkelijkheid veelal geleidelyk: in f ^ ^ ^ U
'Schiereiland' en in het
ste enmin of meer ookvoor de oudste polders p
^ ^ ^ ^ ^
^
Dollard-randgebied zijn de overgangen^ma 8
i s z u i v e r i andb ouwde bodemgeschiktheidskaart, die in tabelvorm is weegg
kundig.
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De bodemgeschiktheidskaart laat zien, dat de allerbeste gronden (klasse I) van het onderzochte
gebied in de Carel Coenraadpolder en de Reiderwolderpolder I en II worden aangetroffen. Hierop
volgen de gronden vanklasse II, diein deStadspolder, Finsterwolderpolder en de Oostwolderpolder
zijn gelegen.KlasseIII wordt gevonden indeKroonpolder, depolder het Nieuwland entweekleinere
oppervlakten, respectievelijk in deStadspolder en op de overgang van de Oostwolderpolder naar de
Finsterwolderpolder. Duidelijk minder in kwaliteit zijn de gronden van klasse IV, die in de Uiterdijkslanden onder Nieuw-Beerta en Nieuwe Schansvoorkomen en verder het grootste gedeelte van
depolder Oud-Nieuwland met eenkleine, aangrenzende oppervlakte van de polder Oudland. Klasse
Visweerietsminder inkwaliteit. Hieronder vallen deUiterdijkslanden van Nieuw-Beerta en Nieuwe
Schans,voor zover zeniet onderklasseIVzijn gerangschikt, deBuitenlanden en aangrenzende delen
onder Beerta,depolderdeVleddertenzuidenvandeGanzendijk methierop aansluitend de gronden
ten noorden van Nieuw-Beerta en ten slotte depolders Oudland en Scheemderzwaag en enkele kleinere oppervlakten ten zuiden en oosten van Nieuwolda en in de Nonnegaatsterpolder. Op klasse V
volgt klasse VI, die weer aanmerkelijk afneemt in kwaliteit. Hiertoe wordt gerekend: een groot gedeeltevandeBinnenlandenonderNieuw-Beerta,deFinsterwolderHamrik,degronden tenzuidenvan
de Hamdijk, de Nonnegaatsterpolder, het gehele gebiedtennoordwesten enwesten van Nieuwolda
en Nieuw Scheemda en ten slotte enkele smalle stroken, die aansluiten op het Dollard-randgebied.
De sterk bekleide percelen van deze klasse ten westen en noordwesten van Nieuwolda en Nieuw
Scheemda zijn aanmerkelijk beter en doen vaak niet onder voor de gronden van de twee voorgaande klassen.Het minst in kwaliteit zijn de gronden van klasse VII, nl. de knikkige klei-op-veengronden, dieuitsluitend in het Dollard-randgebied zijn gelegen. Klasse VIII bestaat uit gronden, die
in de praktijk hoger worden gewaardeerd dan de gronden van klasse VI en VII. Deze klasse omvat
de rodoornige gronden en de zware bouwtegronden, die respectievelijk in het Dollard-randgebied
en op het 'Schiereiland' voorkomen. Hierop volgt klasse IX, die in kwaliteit iets minder is dan
klasse VIII. Deze gronden liggen op het 'Schiereiland' en in enkele kleine oppervlakten even daarbuiten. Klasse X is duidelijk minder van kwaliteit en beslaat een betrekkelijk kleine oppervlakte,
die vrijwel uitsluitend op het 'Schiereiland' is gelegen. Hierop volgen klasse XI en klasse XII, beide
ophet 'Schiereiland' voorkomend,dievan aanmerkelijk minderekwaliteit zijn.In depraktijk worden
zeniet hoger aangeslagen dan respectievelijk klasse VI en klasse VII.
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XI DE GESCHIKTHEIDSCLASSIFICATIE
EN DE BODEMGESCHIKTHEIDSKAART
VOOR D R A I N A F S T A N D E N VAN HET
OOSTELIJK DEEL VAN HET D O L L A R D G E B I E D
(bijlage 6)

1

INLEIDING

Het is bekend, dat in het Dollardgebied grote verschillen in drainagebehoefte van de
Sver e j r o n d n optreden. Er zijn gronden, die voor een goede drooglegging nauw
aiverse gruuutm vy
J
d d o o r l a t e n d e gronden,
gedrameerd moeten worden. Aan deanaere Kanizyu c
s^
«cPi,i-rpi1and' en in
dat zij vrijwel geen kunstmatige drainage nodig ^ ^ ^ J t Z t t Z o Z in
het Dollard-randgebied zijn deze verschillen over kor e a M ^ ^ ^ d Z
de oudste als in de jongste polders neemt over het
^
^
^
^
^
het pronel toe en dus de ^
^
™
£
^
Dezwareleemgrondenvanhet S t o e U a n d m

£

E

edraineerd
^
m ^

en wel met drainafstanden van 5 m « ^
; ™ s e n d e z e u i t e r sten komen alle
t e
ondergrond worden ^
^ ^ S S S e b i e d worden de overslibde zandmogehjke overgangen voor In het D o l l a r r a g
^ ^ ^ ^
koppen met gebroken ^
<
^
^
X
£
^
In de oudste polders
ondergrond moeten in de regel.mlms£ ™\ J
de ^
yan de jongste
neemt de doorlatendheid van ^ ^ f ^
f
n
d
e
n
in
dezelfde richting
draina sta
polders geleidelijk toe. In de praktijk ™ m * * a
door]atend en dienen
groter. De gronden met ^
^
f
^
£
I r d e n de gronden over het
nauwer te worden g ^ a m e e ^ I» z e van nature goed doorlatend zijn. In de Card
algemeen wijd gedrameerd omdat - e J ^ n "am g:
^ ^
^ ^ ^ ^
Coenraadpolder zyn verschillende perceien niei g
toe nog geen overlast van water.
d r a i n a f s t anden werd in het ressort van de
e r s c h l
In verband met de grote ^
" e t ^ d rzoek voor akkerbouw een onderafdeling Beerta tegelijk met ^
^
^
Z
^
c
gegevens bleek, dat het
zoek ingesteld naar d r a i n a g e b e J 0 f ' ' l a s S e n in te delen. De klassen worden op de
mogelijk was de gronden in enkel^klassen^
weergegeven.
bodemgeschiktheidskaart voor drainafstanden ^iji g

2

HEX VERZAMELEN VAN OEGEVENS OVER DRAJNAGEBEHOEFTE

• „«.„ van deafdeling Beerta gesteldevragen hadden
De in de verschillende discussiegroepenvan
d i v e r s e b o d e m eenheden,
betrekking op de verschillen in natuurhjke drainage

het vroeg droog zijn in het voorjaar, drainafstanden en diepteligging van de drains.
De natuurlijke drainage hangt in hoge mate samen met de doorlatendheid van het
profielenkomto.a.bijongedraineerdepercelenindevroegheidvandegrond duidelijk
tot uiting. Met het afnemen van de natuurlijke drainage neemt de drainagebehoefte
van de grond toe. Deze behoefte blijkt uit de drainafstanden. De diepteligging van
dedrains en- hiermedemin ofmeer samenhangend, maarlangniet in die mate - de
drainafstanden worden behalve door de profielbouw ook nog door het polderpeil
bepaald. De kleigronden van het onderzochte gebied hebben over het algemeen een
laagpolderpeil.Hetpeilvan het randgebied ishoger, evenals dat van delaag gelegen
bouwte- enzwarebouwtegronden van het 'Schiereiland'. De andere gronden van het
'Schiereiland' liggen hoog.
TABEL 70 Rangschikking van de bodemeenheden naar drainagebehoefte
gtoepjgroup
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to «

81
gOfc.g

1

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

2

2
17
9
18
27
25
21
28
9a
18a
27a
21a

31
27
32
28
33
34

31
27
26
25
32
33
34

37
31
27
25
21
32
33

2
4
39
27
25
21
19
18
18a
27a
5

2
7
39
8
9
18
21
4a
9a
18a
32a
5
6

17
39
37
27
26
25
21
18
28
29
30

40
39
37
38
36
35

•7

4
17
8
9
18
27
21
25
28
29
4a
9a
18a
21a-

.

TABLE 70 Arrangementof soilunitsaccording to theneedfor artificialdrainage

Tabel 70 geeft voor de verschillende discussiegroepen de rangschikking van de
bodemeenheden weer naar toenemende drainagebehoefte. Uit deze rangschikking
blijkt, dat het al dan niet yoorkomen van keileem in de ondergrond voor de verschillendeeenhedenzeerbelangrijk is.Grondenmetkeileemopeendieptevan60-120
cmwordenindepraktijk nauwergedraineerddandeovereenkomstigegrondenzonder
keileem. Deze bodemeenheden op keileem worden in de tabel afzonderlijk gerangschikt. De humusarmetot humeuzezandgronden, desterk humeuze zandgronden en
debouwtegronden op keileemenverder delemige zandgronden met een zandondergrondkondenzeermoeilijkwordenbeoordeeld.Zevormeneenapartegroep,waarvan
de drainagebehoefte sterk kanuiteenlopen. In detabelzijn dezegronden nietgerangschikt.Deoverslaggrondenwareneveneensmoeilijk tebeoordelen. Overhetalgemeen
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komenzeovereenmetsoortgelijkegrondenzonderoverslagenzijndanooknietnader
onderscheiden.Tabel71 geeft desamengevatte rangschikking vandebodemeenheden
weer.
TABEL 71 Samengevatte rangschikking van debodemeenheden naar drainagebehoefte
bodemeenheden
soilunits

bodemeenheden

2
7
4
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40
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35
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9
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5
6
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TABLE 71 Summarizedarrangement of thet soilunits accoraing
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TABEL 72 Drainafstanden bij verschillende bodemeenheden in globale cijfers
bodemeenheden
soilunits

bodemeenheden
soilunits

drainafstanden in m
draindistances in m

18
17
9
8
7
6
5
4
2
32a
27a
21a
18a
9a
4a
8a
7a
2a
5c

>25
20-25
15-20
20-25
15-20
15-20
5-10
5-10
5-10
15-20
5-10
5-10
5-10
10-15
10-15
10-15
10-15
10-15

40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
21
19

drainafstanden in m
drain distancesin m
10-15
geen/nodrains
10-15
10-15
geen/flodrains
<5
<5
geen/«odrains
geen/no drains
5-10
5-10
5-10
5-10
5-10
5-10
> 10-< 5
> 10- < 5
> 10- < 5
> 10- < 5

TABLE 72 Draindistances invarious soilunits

geringer endepolderpeilen zijn ietshoger dan in dejongste polders.Overeenkomstig
hiermee liggen de drains er gemiddeld iets ondieper. De gronden van het Dollardrandgebied enhet 'Schiereiland' blijken in depraktijk het slechtst tezijn gedraineerd.
Over het algemeen treft men hier ook de ondiepste ligging van de drainbuizen aan.
Een en ander blijkt in overeenstemming te zijn met de profielbouw. Bij de bouwteen de zware bouwtegronden liggen de drains vrij ondiep. Aangezien deze gronden
TABEL73 Globaal overzichtvan dediepteliggingvan dedrainsbij deverschillende bodemeenheden
diepteligging drains
in cm - maaiveld/
depthof drains incm
below surface

bodemeenheden/soiVunits

60-100

21, 19, 18, 9, 8, 6, 5, 32a, 27a, 21a,
18a, 9a, 8a, 7a, 4a, 2a, 5c

100-150

40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31,
30, 29, 28, 27, 26, 25

geen drainage/
no drainage

17, 7, 4, 2

TABLE 73 Survey of the depthof drains invarious soilunits
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laag gelegen zijn, iseendiepereliggingvandedrainsniet altijd mogelijk. Bovendien
zou dieper draineren inklinking enirreversibele verdroging vanhetveen metzich
meebrengen. Dekeileemgronden endeandere gronden metkeileem ondiep inhet
profiel worden zeer ondiep gedraineerd.Intabel 73wordt een globaal overzicht gegeven vandediepteliggingvandedrains bijdeverschillende gronden. Degronden
zijn intwee groepen onderverdeeld.
3 DE INDELING IN GESCHIKTHEIDSKLASSENVOORDRAINAFSTANDEN

Aan dehand vandevorige gegevens zijn debodemeenheden ingedeeld inklassen.
Deze zijn met behulp vande tabellen 70totenmet73samengesteld. Bijdezeclassificatie is uitgegaan vaneendiepteligging derdrains, zoals diein tabel 73voorde
verschillende bodemeenheden isopgegeven. Deze diepteliggingisvoor degeclassificeerde gronden vrijwel optimaal. Deindelingvan debodemeenheden isintabel74
weergegeven.
TABEL 74 Indeling vandebodemeenheden naar drainafstanden, bijoptimale diepteligging vande
drains
klasse/
class
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
TABLE 74 Classification

drainafstanden
in m/drain disstances inm
geen drains/
no drains
>25
20-25
15-20
10-15
5-10
> 10-< 5
<5

bodemeenheden/tt)// units
17, 7, 4, 2
40
39, 37
38, 36, 35, 31
27, 26, 25, 21, 19, 18, 9, 8
34, 33, 32, 30, 29, 28, 32a, 27a, 21a,
18a, 9a, 4a
8a, 7a, 2a, 5c
6. 5

ofsoilunitsaccordingtothedistancesofdrainswithoptimaldepthofdrainage
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rijke, zware klei (Stadspolder, Kroonpolder, Finsterwolderpolder en Oostwolderpolder). Deze
gronden hebben een vrij goede structuur en nog een vrij goede natuurlijke drainage. Vrijwel alle
percelen zijn gedraineerd. Een drainafstand van 20-25 m komt in de praktijk het meest voor met
een plaatselijke variatie van 15tot 40m. De meesteafwijkingen komen in de Stads-en Kroonpolder
voor. De diepte van de drains varieert meestalvan.100-150cm beneden maaiveld.
Klasse/Komvat inhoofdzaak dekalkarmetot kalkhoudende, zwarekleigronden opkalkrijke, zware
klei (Lintelopolder, een groot gedeelte van de Uiterdijken onder Nieuw-Beerta en Nieuwe Schans).
Verder vallen hieronder de in de Kroonpolder voorkomende kalkhoudende, zware kleigronden met
eenlichtere, aldan nietkalkhoudende ondergrond enten slotte dekalkhoudende, zware kleigronden
op kalkrijke, zware kleivan de Stadspolder. De structuur van dezegroep gronden is in de regel iets
minder goed dan dievan deklassen I en II. Het profiel isminder doorlatend. In depraktijk voldoen
drainafstanden van 15-20 m bij een diepteligging van 100-150 cm beneden maaiveld het beste.
Wijdere en nauwere drainafstanden komen voor.
Klasse V omvat de kalkarme, zware kleigronden op kalkhoudende tot kalkrijke, zware klei, de
kalkarme, zware kleigronden op kalkarme, zeer zware klei, de kalkarme, zware kleigronden, de
knikkige klei-op-veengronden, de humeuze klei-op-veengronden, de zware bouwte- en de bouwtegronden. De kleigronden van deze groep hebben een slechtere structuur en doorlatendheid. In deze
klasse komen vrij grote verschillen in afstand en diepteligging van de drains voor. Drainafstanden
van 10-15 m blijken voor de meeste gronden, rekening houdende met de optimale diepteligging,
gewenst te zijn. De oorzaak van voorkomende afwijkingen moet waarschijnlijk worden gezocht in
dediepereondergrond ( > 125cmbenedenmaaiveld),welkeuitveen,zand,keileem,enz.kan bestaan.
Klasse VI omvat dekalkarme en dekalkhoudende, zware kleigronden op kalkrijke, lichte klei en/of
zware - en/of lichte zavel (in de Uiterdijken onder Nieuw-Beerta en Nieuwe Schans, onder Beerta
en in deFinsterwolder Hamrik). Verder worden hiertoe gerekend dezware kleigronden, de knikkige
klei-op-veengronden, dehumeuzeklei-op-veengronden, dezwarebouwtegronden en de slibhoudende
zandgronden met keileem in het profiel (in het Dollard-randgebied, op het 'Schiereiland', enz.). Al
deze gronden zijn minder goed doorlatend. Bovendien ishet waterbergend vermogen van het profiel
gering.Gewenstedrainafstanden zijn 5-10m.Bijdezwarekleigronden komen grotere drainafstanden
voor, die echter geen aanleiding geven tot wateroverlast.
Klasse VII omvat de humusarme tot humeuze zandgronden, de sterk humeuze zand- en bouwtegronden met keileem ondiep in het profiel en de lemige zandgronden met een zandige ondergrond.
Deze gronden liggen op het 'Schiereiland'. Het aangeven van de gewenste drainafstanden ishier zeer
moeilijk.De diepteliggingvan dekeileemten opzichtevanhetmaaiveldenhetverloopvan dekeileem
spelen hierbij een zeer belangrijke rol. Plaatselijk zijn drainafstanden van minder dan 5 m gewenst,
terwijl men op andere plaatsen met afstanden van 10m en meer kan volstaan.
KlasseVIIIomvat deleem-engrofzandhoudende leemgrondenendelemigezandgronden opkeileem.
Deze gronden vinden wevooral onder Finsterwolde en Beerta. Zezijn zeer slecht doorlatend. Drainafstanden van 5 m en minder bij een diepte van ca. 60 cm beneden maaiveld blijken nodig te zijn.
Voor zover deze gronden niet zijn gedraineerd, zijn ze in de regel intensief begreppeld. Plaatselijk
komen afwijkingen voor, waarbij de drains meer dan 5 m uit elkaar kunnen worden gelegd. De
ondergrond is daar dan veelal zandigen goed doorlatend.

4 DE BODEMGESCHIKTHEIDSKAART VOORDRAINAFSTANDEN

Aan de hand van de indeling van de bodemeenheden is met behulp van de bodenikaarteenkaartontworpen,diebodemgeschiktheidskaartvoordrainafstanden (bijlage
6) wordt genoemd. Deze kaart is, evenals de bodemgeschiktheidskaart voor akkerbouw, een afgeleide kaart. Ook voor deze kaart geldt, dat kleine oppervlakten ver254

waarloosd zijn en dat de grenzen tussen de verschillende klassen meestal moeten
worden opgevat als globale overgangen.
De.bodemgeschiktheidskaartvoordrainafstanden iseenzeerglobalekaart, waarop
de grote verschillen in drainagebehoefte van deverschillende gronden en de variatie
in deze verschillen op kleinere of grotere afstand tot uitdrukking zijn gebracht. Afwijkingen, waarvan de oorzaak zeer waarschijnlijk in de opbouw van de diepere
ondergrond is gelegen, zijn niet aangegeven. Ook komen de slecht ontwaterde gebieden, die dikwijls een te hoog polderpeil hebben, niet naar voren. In die gebieden
zal men in de praktijk beslist nauwer moeten draineren dan op de kaart staat aangegeven. Ten slotte komen afwijkingen met onbekende oorzaak op de kaart niet tot
uiting. Hieruit volgt, dat de kaart voor praktijkdoeleinden niet zonder meer mag
wordengebruiktenuitsluitenddientvooreenalgemeneorientatie.Bijhetverstrekken
van adviezen zal men voor het vaststellen van dejuiste drainafstanden niet kunnen
ontkomen aan het verrichten van plaatselijk onderzoek.
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XII DE M O G E L I J K H E D E N ,
DE G E S C H I K T H E I D S C L A S S I F I C A T I E EN D E
B O D E M G E S C H I K T H E I D S K A A R T VOOR
GRONDVERBETERING
(bijlage 7)

1 INLEIDING

In hoofdstuk VIII is reeds uiteengezet, dat in vroegerjaren, vooral in de vorige en
het begin van deze eeuw, belangrijke oppervlakten - speciaal in het Dollard-randgebied en in de alleroudste inpolderingen - aanmerkelijk werden verbeterd door bekleiingen. Na de opkomst van de kunstmest bleven debekleiingen geleidelijk achterwegeenmaaktenplaatsvoorbekalkingen. Metbehulpvandezebekalkingen konmen
de kwaliteit van de toen verbeterde percelen in stand houden.
De gronden op de overgang naar dejongste polders zijn in de regel niet bekleid.
Alhoewel ze ook in debovengrond nog kalkarm zijn, hadden zein die tijd blijkbaar
minder behoefte aan kalk. Velegronden lagen toen nog in gras. In later jaren, toen
ze in bouwland lagen, zijn ze welbekalkt. Zelfs gronden met vrij ondiep kalk in het
profiel moeten regelmatigvan kalk worden voorzien.
Uit vroegere beschrijvingen krijgt men de indruk, dat de voormalige bekleiingen
een gunstiger effect hebben gehad dan de tegenwoordige bekalkingen. Bij de bekleiingenwerden bovendien geenanderebemestingen uitgevoerd.Devoor debekleiingen
gebruiktekalkrijke kleibevattedusvoldoendehoeveelhedenplantenvoedende stoffen.
In dit verband kan worden opgemerkt, dat volgens VAN BEMMELEN (1863) bij het
woelen het liefst kleinaar boven werd gebracht, die niet te lichtwas.
In Oost-Friesland was in vroegerjaren het bekleien van deminder goede gronden
eveneens algemeen. Na de eerste wereldoorlog heeft men daar ook nog gebruik gemaakt van een woelmachine, die de kalkrijke klei vanuit de ondergrond mechanisch
naar boven bracht en meteen over het perceel verspreidde.
De bekleiingen hebben destijds belangrijke sommen gelds gekost, hoewel de lonen
zeerlaagwaren.Bekalking,zowelvandereedseerderbekleidealsvandenietbekleide
percelen,vergtvan veleboeren tot op dehuidigedagvrij grote uitgaven,welkeregelmatig terugkomen. In verband met deze hoge kosten worden ook andere methoden
ter verbetering van destructuur, o.a. deverbouw vangroenbemestingsgewassen, toe•gepast. Dit brengt echter wel bepaalde consequenties met zich mee, vooral met
betrekking tot de vruchtopvolging, de vervuiling van het land, enz. De laatste tijd
ziet men naar andere mogelijkheden uit, zoals diepe grondbewerking, waarbij kalkrijke kleien zavel naar boven worden gebracht.
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FIG. 91 De mogelijkheden tot grondverbetering in het Dollardkleigebied

1. Grondverbetering door diepspitten of -ploegen mogelijk/
Soil improvementpossible by meansofdeep trenching
FIG. 91 Map indicatingareas where soilimprovements arepossible within theDollard-clay area

UitdebodemgesteldheidvandeoudsteDollardpoldersblijkt, datvrijgroteoppervlakten van kalkarme, zware kleigronden met een kalkrijke ondergrond, kunnen
worden omgezetin kalkhoudendeenkalkrijke gronden(fig. 91)door uitvoeringvan
een diepe, al dan niet machinale grondbewerking. In de laatstejaren bestaat voor
deze methodevan grondverbeteringveelbelangstelling (DE SMET,1952).
Het kleiwoelen in handwerk zal, vanwege de hoge lonen, wel niet meer worden
toegepast. Nu deze methode ook langsmachinale wegkan worden uitgevoerd,wint
ze weer aan belangstelling. Met behulp van de zgn. woelmachine kunnen alleen
gronden met kalkin dediepere ondergrondwordenbehandeld.
De mogelijkheden voor toepassingvan diepegrondbewerkingen zijn in de oudste
polders vrij groot en de daaraan verbonden voordelen niet minder. In devolgende
paragraaf worden deze mogelijkheden besproken. Over het kleiwoelen zal weinig
worden gezegd, aangezien.de diepere ondergrond van het gebied te weinig bekend
is. Behalvedemogelijkhedenvandiepegrondbewerkingenzullen ook declassificatie
van de gronden t.a.v. grondverbetering en debodemgeschiktheidskaart voor grondverbetering (bijlage 7)wordenbehandeld.
De voordelen van een grondverbetering, waarbij een kalkarme, zware kleigrond
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wordt omgezet in een kalkrijke, lichte klei- of zavelgrond, zijn vooral gelegen in de
gemakkelijke en vroegere bewerking en inzaaiing in het voorjaar, het achterwege
blijven van bekalkingen, het kunnen toepassenvan eenruimerevruchtwisseling,enz.
Deze voordelen werden reeds elders behandeld (DE SMET, 1952). De economische
zijde van het vraagstuk blijft hier uiteraard buitenbeschouwing.

2 DE TECHNISCH UITVOERBAREGRONDVERBETERINGSMOGELIJKHEDEN

Webeperkenonshiertot debesprekingvandegrondverbeteringsmogelijkhedenvoor
kalkarme kleigronden met een kalkrijke ondergrond. De te nemen maatregelen zijn
vrij ingrijpend. Ze kunnen bestaan uit eenvan devolgende mogelijkheden:
a diepspitten endiepploegen;
b 'uitploegen' enverwijderen of afschuiven van ongunstigekleilagen;
c 'woelen' van de ondergrond, waarbij kalkrijke klei en zavel naar boven worden
gebracht;
d 'aftichelen' van kalkarme,zwarekleibovengronden.
De toepassingvan dejuiste techniek wordt hier niet behandeld.
2.1 Diepspitten endiepploegen
Bij diepspitten en diepploegen kunnen ongunstige lagen in de bovengrond worden verwisseld met
lagen van betere kwaliteit uit de ondergrond. Hierbij moet vanzelfsprekend alle aandacht worden
geschonken aan de diepte, waarop in de ondergrond voor grondverbetering ongeschikt materiaal
voorkomt, zoals zure klei-, venigeklei-en veenlagen.
Diepspitten kan in handwerk (schop) of langs mechanische weg (dragline) worden uitgevoerd. De
uitvoering met de schop is kostbaar en langdurig, maar geeft in de praktijk de beste resultaten.
Deze methode wordt niet veel meer toegepast. Een zeer goed resultaat verkrijgt men ook door met
een dragline te werken. Bij deze methode is een volledige verwisseling van lagen zeer goed te verwezenlijken. Deze werkwijze is aanmerkelijk goedkoper en sneller dan met de schop.
Het diepploegen is een andere mechanische uitvoering (fig. 92). Hiervoor heeft men een goed
geconstrueerde diepploeg nodig, vooral wanneer het om bewerkingen gaat van ca. 1 m en dieper.
De verwisseling van lagen vindt bij diepploegen iets minder goed plaats dan bij diepspitten, echter
wordt voldoende kalkrijke klei en zavel naar boven gebracht.
Diepploegen met eigen middelen, dus door de grondgebruiker zelf uit te voeren, is alleen bij die
gronden mogelijk, welke op een diepte van ca. 25 cm kalkrijk worden. Deze gronden kunnen door
een ploeg met een diepgang van bijv. 40cm worden bewerkt. Hierop wordt niet verder ingegaan.
Bij een diepe grondbewerking is het noodzakelijk, dat de percelen voldoende ontwaterd zijn. Zijn
de percelen gedraineerd, dan is het vaak nodig bij de grondverbetering een nieuwe drainage aan te
leggen. In de praktijk blijkt, dat het leggen van nieuwe drains het beste v66r de uitvoering van de
grondverbetering kan plaatsvinden. Anders moet in losse grond worden gedraineerd en dit levert
vele moeilijkheden op. Komen de nieuwe drains ondieper te liggen dan de bewerkingsdiepte, dan
zal pas na de grondverbetering de drainage kunnen worden vernieuwd.
Wordt de verbetering van goed gedraineerde percelen in een gunstige periodeuitgevoerd, bijv. in
de zomer, direct na de oogst van een vroeg gewas, dan is het bodemprofiel het sterkst uitgedroogd.
Het 'smeren' van de zware klei wordt dan zoveel mogelijk voorkomen. In droge toestand wordt de
bovengrond voldoende verbrokkeld en tijdens het ploegwerk komt deze voldoende vermengd met
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FIG. 92 Het diepploegen van een kalkarme, zware kleigrond na het opzij zetten van debouwvoor
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treedt vrijwel steeds verlies van matenaa op,ina
^ ^ ^ k,d met de
wordt bij latere bewerkingen regelmatig lets van uc
bouwvoor vermengd.
ta itriike zware kleiondergrond, is de structuur van
Bij de kalkarme, zware kleigronden met^™^JbewMns,
n i e t zo gemakkelijk in orde te
c
de nieuwe bouwvoor, die ontstaat na een "' £ &
d v r a a g t m e e r organische mesten andere
brengen. Immersdezware,naar boven georacnieu
^ s f a a t _ e n ka i iv0 orziening stelt hier minder
voorzieningen dan lichtere opgeploegde Weiiagen.
^ n a a f b o v e n brengen van kalkrijke, zware
de voor
e
zware eisen dan bij zavelgronden. Of u
^ ' , . f t e n v a l t s o m s moeilijk te beoordelen. Deze in
klei veel groter zullen zijn dan zware schmmaardegiften,
hoofdzaak economische kwestie blijft h.er onbesproken.

2.2 'Uitploegen' en

verwijderen of afschuiven van ongunstige kleilagen

H _metuitzonderingvan debouwvoor - verwijderd.
Bijdezemethodewordt dekalkarmebovengrono
e m n m e t de rest v a n d e
Is de bouwvoor arm aan plantenvoedende stoffen, dan
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bovengrond worden overwogen. De kalkarme grond,diewordt afgevoerd, kan men gebruiken voor
het dichten van overtollige sloten. Vooral in ruilverkavelingsverband kan een dergelijke grondverbetering voordelig worden uitgevoerd.
Het opzij zetten van de bouwvoor kan met een bulldozer worden verricht, waarna de bloot gekomen, kalkarme kleilaag wordt losgeploegd. Ook deze wordt met een bulldozer opzij gezet of
meteen in een nabij gelegen sloot geschoven.De kalkarme kleikan ook met behulp van een dragline
in kipkarren worden geladen en afgevoerd.
Het verwijderen van de ongunstige kleilaag levert, vergeleken bij de voorgaande methode, belangrijke voordelen op. Voor de vorming van een ongunstige kleibank in de ondergrond behoeft
men niet te vrezen. Bovendien is het opnieuw draineren van de percelen - na grondverbetering veel gemakkelijker uit te voeren. Vanzelfsprekend zalwegens deverlaging van het maaiveld de ontwatering moeten worden aangepast. Dit laatste is echter alleen mogelijk, indien het polderpeil voldoendelaagisingesteldvoordeverbeterdepercelen.Ishetpolderpeiltehoogenverlaging onmogelijk,
dan zal tot onderbemaling moeten worden overgegaan. Wordt dit laatste niet toegestaan, of is dit
om een of andere reden niet mogelijk, dan zal men van een dergelijke wijze van grondverbetering
moeten afzien.
Is het totale kleidek te dun, zodat na verwijdering van de kalkarme kleilaag een te dunne kleilaag
overblijft, bijv. 30cm klei op veen, dan zal een dergelijke grondverbetering in vele gevallen niet aan
te bevelen zijn. Wordt immers de grondwaterstand bij klei-op-veengronden dieper ingesteld, dan is
dekans groot, dat het veen inklinkt en irreversibel indroogt. Dit betekent een verdere verlaging van
het maaiveld. Zodoende ontstaan gronden, dieniet meer geschikt zijn voor bouwland.

2.3 'Woden' van de ondergrond
Onder 'woelen' wordt verstaan het vanuit de ondergrond naar boven brengen en over het land verspreiden van kalkrijke klei of zavel (hfdst. VIII). Het kleiwoelen in handwerk zal, wegens de hoge
lonen, wel niet meer worden toegepast. Nu deze verbetering ook langs machinale weg kan worden
uitgevoerd, komt ze weer meer in de belangstelling. Met behulp van de zgn. woelmachine (fig.93)
wordt kalkrijke kleien/of zavelvanuit dediepere ondergrond ( > 1,20 m) door middel van een vijzel
naar boven gebracht. De constructie van de machine brengt met zich mee, dat alleen die gronden
kunnen worden behandeld, waarbij het kalkrijke materiaal zich op een diepte van 2 m en meer bevindt. Zit het kalkrijke materiaal ondieper, dan komen dergelijke gronden meer in aanmerking voor
diepspitten of diepploegen.
Hetkleiwoelen heeft ongetwijfeld belangrijke voordelen. Eenkalkarme bovengrond wordt opdeze
wijze voor jaren van een behoorlijke kalkgift voorzien. Bij een juiste werkwijze kan de bestaande
drainage worden gehandhaafd. Bovendien zal men in de eerste jaren kunnen profiteren van een
extra goede ontwatering als gevolg van de diepe, door de machine gemaakte sleuven. Deze sleuven
worden na de bewerking gevuld met losse grond, die een grote doorlatendheid heeft.

2.4 'Aftichelen' van kalkarme, zware kleibovengronden
Bij het aftichelen wordt de bovengrond tot op een bepaalde diepte afgegraven en naar een steenfabriek afgevoerd. De bouwvoor wordt veelal achtergelaten. Bij dezemethode kan men zich niet tot
een perceel beperken. Men zal moeten trachten in groter verband samen te werken om zodoende
voor een bepaalde, grote oppervlakte tot een verbeteringsplan te komen.
In dekalkarme Dollardpolders zijn reedsvelepercelen afgeticheld. In de regel heeft men demaximaal toelaatbare dikte, vastgelegd in een provinciale verordening, afgegraven Behalve de kalkarme
kleilaag zijn vaak ook nog kalkrijke klei en zavel afgegraven. Het verdwijnen van kalkrijke klei en
zavel is, landbouwkundig gezien, te betreuren. Had men zich bij het afgraven beperkt tot de grond
boven de kalkrijke klei- en zavellaag, dan had men gronden van zeer goede kwaliteit kunnen verknjgen. Door te diepe afgraving zijn vaak gronden achtergelaten met een te dunne kleilaag; een te
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FIG. 93 „Woelmachine" (Untergrundforderer) wordt ookgebruiktalsbezandingsmachinebij
de ontginning van hoogveengronden

j

W

.-—^VJjr^ite^*.^.

FIG. 93 Machinefor deeptrenching (Untergrundfbrderer) is also
usedfor covering highmoorpeat
soilswithsand

FIG. 94 Afgeticheld land onder
water

;«- ; :*.•
54.-.^i'lO - ;-VvtV j .

FIG. 94 Inundatedparcels from
which clay is removedfor brick
making

!
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lage en natte ligging, enz. (fig. 94). Voor akkerbouwdoeleinden zijn ze dan niet meer te gebruiken.
Ten behoeve van een grondverbetering dient dus de af te graven kleilaag beperkt te blijven tot de
kalkarme kleibovengrond.
Aftichelen, op dejuiste wijze uitgevoerd, heeft voordelen. Enkele hiervan zijn in het voorgaande
reeds genoemd.Van het afgetichelde gebied kan men het beste een poldertje maken en dit voorzien
van een onderbemaling. Is dit laatste niet mogelijk, dan zal men van deze verbeteringsmethode
moeten afzien.

3 DE GRONDVERBETERINGSMOGELIJKHEDEN IN HETDOLLARDKLEIGEBIED

De kalkarme kleigronden kunnen in drie groepen worden verdeeld:
a kalkarme, kalkarme totkalkhoudendeenkalkhoudendekleigronden opeen kalkhoudende, kalkrijke en/of zeer kalkrijke klei- en/of zavelondergrond,
b kalkarme kleigronden (kalkarm tot ca. 100cmen dieper) op kalkrijke en/of zeer
kalkrijke kleien/of zavel,
c kalkarme kleigronden enklei-op-veengrondenopeenkalkarme klei-,venigekleien/of veenondergrond.
Tot de gronden van groep a behoren de bodemeenheden 24 en 27 t/m 34. Bij deze
gronden kan dekalkarme bovengrond in een kalkrijke worden omgezet door middel
vandiepspitten ofdiepploegen, 'uitploegen'vandekalkarmekleilaagonder debouwvoor, en aftichelen van de kalkarme kleilaag. Bij toepassing van de laatste twee
methoden verdwijnt een deel van het profiel, waarbij men de kans loopt een grond
over te houden, die een te dunne kleilaag heeft met een te lage en natte ligging. In
de alleroudstepolders,waar het totale kleipakket vaak niet dikker isdan ca. 100cm,
kunnen het 'uitploegen' enaftichelen dan ook niet worden toegepast. Bijietsdikkere
kleilagen is nog voorzichtigheid geboden. Aangezien de aard van de diepere ondergrond (> 1,20 m)vaak nietvoldoende bekend is,ishetniet mogelijk hierover nadere
mededelingen te doen.
Een groot gedeelte van bodemeenheid 26behoort tot groep b. Bij 26j wordt het
profiel op een diepte van ca. 100cm kalkrijk. Een diepe grondbewerking komt hier
niet meer in aanmerking. Het 'uitploegen' en het aftichelen kunnen hier evenmin
worden toegepast. Het kalkhoudende materiaal kan echter wel met behulp van een
woelmachineuit dediepere ondergrond naar bovenworden gebracht. We beschikken
overonvoldoendegegevensomdemogelijkhedenvooreendergelijke grondverbetering
te beoordelen, aangezien de profielen tot een diepte van 1,20 m zijn onderzocht. Uit
enkelegemaaktediepboringenisechterduidelijk gebleken,datverbeteringmetbehulp
vaneenwoelmachinemogelijk is.Vooraldiepercelen,welke in vroeger jaren werden
bekleid met ter plaatse gegraven, kalkrijke woelklei, komen in aanmerking.
Tot groep c behoren bodemeenheden waar geen verbeteringsmogelijkheden als
bovenbedoeld aanwezig zijn. Het zijn deeenheden 15t/m 23,25en 26 (gedeeltelijk).
Veelvandezegrondenzijninvroegerjaren verbeterd. De kalkrijke klei werd daarbij
echter van elders aangevoerd.
Inhetvolgendewordenalleendegrondenvangroepanaderbehandeld.Degroepen
bene blijven opgrondvanhetreedseerdervermeldebuitenbeschouwing.Aangezien
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dediepere ondergrond nietvoldoende bekend is,zullen ook deverbeteringsmogelijkheden door middelvan 'uitploegen'en aftichelen niet nader worden besproken.

4 DE GESCHIKTHEIDSCLASSIFICATIE VOOR GRONDVERBETERING DOOR
MIDDEL VANEENDIEPEGRONDBEWERKING

Voor verbetering door middelvan eendiepe grondbewerking komen degrondenvan
groep a in aanmerking, die uit een groot aantal bodemeenheden bestaan. Deze zijn
uitsluitend in de oudste polders gelegen. Een kalkrijke bovengrond kan bij al deze
gronden worden verkregen; de combinatie kalkrijk en zavelig echter niet. In het
algemeen zal het resultaat van de verbetering afhangen van de volgende, door de
profielbouw bepaalde factoren:
1 de kalkrijkdom van denaar boven te brengen laag,
2 de diepteligging van dekalkrijke laag,
3 de dikte van dekalkrijke laag,
4 dezwaarte van dekalkrijke laag.

4.1 Dekalkrijkdom van denaar boven te brengen laag
Het koolzure-kalkgehalte van de ondergrond wisselt bij de verschillende eenheden
(hfdst. VenVI). De zavelige klei(lichte fase), die bij een vrij groot aantal eenheden
in de ondergrond voorkomt, heeft een CaC03-gehalte varierend van 3 tot 6%. In
een en hetzelfde profiel kan deze variatie 1a 2% bedragen. De CaC03-cijfers voor
dezwaardereklei-ondergrondenlopensterkeruiteen, nl.van 3tot 8%.Inderichting
van dejongste poldersneemtimmershet koolzure-kalkgehalte in deondergrond toe.
Hetverschilinkalkgehaltetussendebovenkantendeonderkant vandekalkrijke laag
kan bij een enhetzelfde profiel 2a4% bedragen.

4.2 De diepteligging van dekalkrijke laag
Onder de diepteligging van de kalkrijke laag wordt verstaan de afstand beneden
maaiveld tot het punt waar het CaC03-gehalte ca. 3% bedraagt. Hierin treden bij
de verschillende eenheden belangrijke variaties op. In verband hiermee kunnen de
verschillende profielen worden onderverdeeld in:
1 profielen met diepteligging van dekalkrijke laag opca.20cm:bodemeenheid24,
2 profielen met diepteligging van de kalkrijke laag op ca. 30 cm: bodemeenheden
30t/m 34,
3 profielen met diepteliggingvandekalkrijke laag op ca.45cm:bodemeenheid 29,
4 profielen met diepteligging van de kalkrijke laag op ca. 60 cm: bodemeenheden
27en28,
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profielen met sterk wisselende diepteligging van de kalkrijke laag van 45 tot 60
cmendieper:allebodemeenhedenmeteenoverslagdek worden hiertoe gerekend:
o/27, o/28, o/29, o/30,o/31.
4.3 De dikte van de kalkrijke laag
Onder dikte van dekalkrijke laagwordt verstaan hetverschil tussen de diepteligging
van de bovenkant en de onderkant van die laag, beoordeeld tot op een diepte van
1,20 m beneden maaiveld. Niet alleen bij de verschillende eenheden lopen de dikten
uiteen, maar ook bij een en dezelfde eenheid treden belangrijke variaties op.
Metbetrekkingtotdediepte,waaropveen-enandereongunstigelagenvoorkomen,
kunnen de profielen als volgt worden onderverdeeld:
1 profielenmetveen-en andere ongunstige lagen op ca. 50 cm beneden maaiveld:
de onderscheidingen 24c,24f en24g,
2 profielen met veen- en andereongunstige lagen op ca. 80 cm beneden maaiveld:
de onderscheidingen 30e, 30f, 30h en30i,
3 profielen metveen-en andere ongunstige lagen op ca. 90 cm beneden maaiveld:
de onderscheidingen 29e,29f, 29h en29i,
4 profielen metveen-en andere ongunstige lagen op ca. 100cm beneden maaiveld:
de onderscheidingen 27e, 27f, 27g, 27h, 27i, 28c, 28f, 28h, 28i, 31e, 3If, 31i, 32f,
32ien 33f,
5 profielen metveen-en andere ongunstige lagen op wisselende diepte tussen 80en
> 100 cm. Alle bodemeenheden met een overslagdek worden hieronder gerangschikt, nl. de onderscheidingen o/27, o/28, o/29, o/30 en o/31,
TABEL 75

bodemeenheid

soilunit
24
27
28
29
30
31
32
33
34
o/27
t/m
o/31

De dikte van het beschikbare kalkrijke

materiaal

diepteligging kalkrijke laag in cm - mv
depthofthecalcareouslayerincmbelowsurface
bovenkant
upper boundary
20
60
60
45
30
30
30
30
30
/ 45-> 60

onderkant/Wer boundary
minimaal
maximaal
minimum
maximum
50
100
100
90
80
100
100
100
80- > 100

TABLE 75 Thicknessof the available calcareous material
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> 100
> 100
> 100
> 100
> 100
> 100
> 100
> 100

dikte kalkrijke laag in cm
thicknessof thecalcareouslayerincm
maximaal
minimaal
maximum
minimum
30
40
40
45
50
70
70
70
35- > 40

>40
>40
>55
>70
>70
>70
>70
>70

6 profielenmetveen-enandere ongunstigelagen dieper dan 100cm beneden maaiveld: de bodemeenheden 27,28,29, 30, 31,32, 33en 34. In tegenstelling tot de
vorige groeperingen zijn deeenheden hier niet nader aangeduid metletters.
Vandeverschillendebodemeenheden zijn intabel75dediktenvandekalkrijke lagen
aangegeven.
4.4 Dezwaarte van dekalkrijkelaag
De zwaarte van de kalkrijke laag varieert vrij sterk bij de verschillende bodemeenheden. Ookbij eenendezelfde bodemeenheidisdevariatie nogzeerbelangrijk. Naar
de zwaarte van de kalkrijke laag kunnen deverschillende eenheden alsvolgt worden
onderverdeeld:
1 de kalkrijke laag bestaat uit zware klei: bodemeenheden 27en 31,
2 de kalkrijke laag bestaat uit lichte klei op een diepte van ca. 20 cm beneden
maaiveld: bodemeenheid24,
3 de kalkrijke laag bestaat uit zware en lichte klei en zavel; lichte klei en zavel
komen resp. op een dieptevanca. 60cmenca. 80cmvoor; hiertoe behoren de
bodemeenheden 28en32,
4 de kalkrijke laagbestaat uitlichtekleienzavelresp.opeendieptevan ca. 40cm
en ca. 60cmbeneden maaiveld: bodemeenheden 29en33,
5 de kalkrijke laag bestaat uit zware en lichte zavel resp. op een diepte van ca.
40cmen ca. 60cmbeneden maaiveld:bodemeenheden 30en34,
TABEL 76 De diktevan he

bodemeenheid

soil unit
24
27
28
29
30
31
32
33
34
o/27 t/m o/31

tbeschikbare kalkrijke matenaalbijeenmr nimalegrondbewerkingsdiepte
diepteligging
bovenkant kalkrijke
laagincm
depthofthe
upper boundary
of the calcareous
layerincm
20
60
60
45
30
30
30
30
30
45- > 60

minimale grondbewerkingsdiepte
in cm

minimale dikte
kalkrijke laag
in cm

minimum depth
oftrenching
incm

minimum thickness
of the calcareous
layerincm

30
80
80
60
40
40
80
60
40
6 0 - > 80

10
20
20
15
10
10
50
30
10
15- > 20

o = overslaggrond/jp///soil
TABLE 76 Thicknessof theavailable calcareous materialat a minimumdepthoftrenching
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6 de kalkrijke laag bestaat uitzwareen/oflichtekleien/ofzavelopsterkwisselende
diepte:bodemeenheden o/27, o/28, o/29, o/30 eno/31.
Uit deze indeling blijkt, dat de diepteligging van de lichte klei, zware zavel en lichte
zavelbelangrijk kanverschillen endatniet allekalkarmekleigronden kunnen worden
omgezet in kalkrijke, lichte klei-en zavelgronden.
De bodemgeschiktheidsclassificatie voor grondverbetering wordt nu gebaseerd op
de bovenstaande gegevens over kalkrijkdom, diepteligging, dikte en zwaarte van de
kalkrijke laag en de diepteligging van eventueel voorkomende lichte klei en zavel.
Deze gegevens immersbepalen demogelijkheden voor grondverbetering.
Demeestgewenste grondbewerkingsdiepte isvoor dediversegronden verschillend.
Omdekalkarme, zwarekleilaagvolledignaar behedenenvoldoende kalkrijk materiaalnaar boventebrengeniseenminimalegrondbewerkingsdiepte vereist. Dezeminimalegrondbewerkingsdiepteisvoordediverseeenhedenverschillend.Inhetalgemeen
wordt de minimale diepte bepaald door de dikte van de kalkarme kleibovengrond.
TABEL 77 De diktevan he

bodemeenheid

tbeschikbare kalkrijke: materiaalbijeenmaximale grondbewerkingsdiepte

soilunit

diepteligging
bovenkant kalkrijke
laag in cm
depthof theupper
limitofthecalcareous
layerincm

24

20

50

30

27

60

100
> 100

40
>40

28

60

100
> 100

40
>40

29

45

90
> 90

45
>45

30

30

80
> 80

50
> 50

31

30

100
> 100

70
>70

32

30

100
> 100

70
>70

33

30

100
> 100

70
>70

34

30

> 100

>70

o/27 t/m o/31

45- > 60

80- > 100

35- > 40

maximale grondbewerkingsdiepte
in cm
maximumdepth
oftrenching
incm

maximale dikte
kalkrijke laag
in cm
maximum thickness
of the calcareous
layerincm

TABLE 77 Thicknessof theavailable calcareous materialat a maximum depthoftrenching
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Voor deverschillende eenhedenzijn in tabel76deminimale grondbewerkingsdiepten
samengevat en tevens worden de dikten van de kalkrijke laag opgegeven.
Hetisduidelijk,datmenzalmoetentrachtende grondbewerking dieper uit tevoeren
dan de minimale grondbewerkingsdiepte aangeeft. Naarmate deze dieper wordt uitgevoerd, zalhet teverwachten succesgroter zijn. Debeperkte diktevan de kalkrijke
laag bij deverschillende onderscheidingen brengt met zichmee, dat er ook eenmaximale grens is van de grondbewerkingsdiepte (tabel77).
Detweevoorgaandetabellenkunnenwordensamengevattot eentabel (78).Door in
dezelaatstetabeltevensdeaardvanhetnaarboventebrengenmateriaalaantegeven,
verkrijgt men een basis voor de geschiktheidsclassificatie voor grondverbetering.
TABEL 79 Geschiktheidsklassen voor grondverbetering door middelvan diepspitten of diepploegen
klasse

subklasse

bodemeenheid

class

subclass

soilunit

grondbewerkingsdiepte
in cm
depthof trenching incm
minimaal
minimum

maximaal
maximum

aard van het kalkrijke
materiaal
texture of the
calcareous material

lb

24e, f, g

30

50

2a

30, 34

40

> 80

2b

30e, f, h, i

40

80

3a

29, 33

60

> 90

3b

29e,f, h, i,33f

60

90

lichte klei of zware zavel
silty clay loam or loam
idem

4a

28, 32

80

> 100

lichte kM/silty clay loam

4b

28e, f, h, i,
32f, i

80

100

5a

27

80

> 100

5b

27e, f, g, h, i

80

100

6

6a
6b

31
31e, f, i

40
40

> 100
100

zware klei/silty clay
idem

7

7a

o/27 t/m o/31

60-> 80

80-> 100

zware of lichte klei;
zware of lichte zavel/
silty clay, silty clay
loamorsandyloam

1
2

3

4

5*

lichte klei/silty clay loam
zware of lichte zavel/
loamorsandyloam
idem

idem
zware of lichte klei/
siltyclayorsiltyclayloam
idem

TABLE 79 Suitability classesfor soilimprovement by trenching

Eenheden met overeenkomstigebewerkingsdiepten en overeenkomstige aard van het
naar boven tebrengenmateriaal kunnen tot bepaalde klassen wordensamengevoegd,
waarvan er zevenzijn onderscheiden (tabel 79).Iedere klasse kan nogworden onder268

verdeeld naar bodemeenheden, waarbij de grondbewerkingsdiepte al dan niet een
bepaalde grensmagoverschrijden. Zodoendewordendemeesteklassenineentweetal
subklassen onderverdeeld. De maximale en minimale grondbewerkingsdiepten zijn
voor iedere klasse en subklassevermeld,evenalsdeaard vanhet kalkrijke materiaal.
De klassen zijn genummerd van 1 t/m 7; desubklassen krijgen detoevoeging a ofb,
resp. het niet ofhetwelbeperkt zijnvandegrondbewerkingsdiepte weergevend.

5 DE BODEMGESCHIKTHEIDSKAARTVOOR GRONDVERBETERING

Aan dehand van devoorgaandeindelingkanuitdebodemkaart een bodemgeschiktheidskaart voor grondverbetering (bijlage 7)wordenafgeleid. Zodoende ontstaat een
aanmerkelijk eenvoudiger kaart, die voor praktische doeleinden beter bruikbaar is,
dan de bodemkaart. De schaalvan dekaart is 1:50000.
Behalve de te verbeteren bodemeenheden zijn op de kaart ook nog de andere
gronden van het kleigebied onderscheiden, die niet voor verbetering, in de zin van
het naar boven ploegen ofspitten van kalkrijke kleienzavel,in aanmerking komen.
Evenals bij het lezenvan eenbodemkaart moeter ook bij debodemgeschiktheidskaart aanwordengedacht,datdegrenzentussendeverschillendeklassenminofmeer
globaal zijn weergegeven. Binnen deverschillendevlakken kunnen bijv. inhet profiel
nog wisselingen optreden in de diepte van de kalkrijke laag. Zeer kleine vlakken en
bepaalde afwijkingen zijn verwaarloosd.
Deliggingenverspreidingvandeverschillendegeschiktheidsklassen behoevenweinig
toelichting. Op de kaart valt direct op, dat de te verbeteren gronden uitsluitend in
de oudste Dollardpolders zijn gelegen. In de alleroudste inpolderingen, zowel in de
westelijke als in de oostelijke boezem, liggen bij uitstek geschikte gronden voor
diepploegen. De zavelige ondergrond zit bij dezegronden ondiepen kan vrij gemakkelijk naarbovenwordengeploegd.Inderichtingvandejongstepoldersliggenvooral
die gronden, welkebij diepploegen zwaar blijven.
Het isduidelijk, dat debodemgeschiktheidskaart in depraktijk alleen kan worden
gebruikt als orientatie. De kaart kan o.a. goede diensten bewijzen bij het opstellen
van plannen, het makenvan globaleberekeningen, schattingen,enz.Ofhetuitvoeren
vanbepaaldegrondverbeteringsplannen economischverantwoord is,blijft hier buiten
beschouwing. Metnadruk zijeropgewezen,datdebodemgeschiktheidskaart nietals
grondslag kan dienen voor bijv. het vaststellen van de meest gewenste diepte van
grondbewerking bij een eventueel uit tevoeren plan. Hiervoor is gedetailleerder onderzoek noodzakelijk. In het volgende hoofdstuk wordt dan ook een voorbeeld gegevenvan een gedetailleerde karteringvaneenaantal bij elkaar gelegen percelen,die
voor grondverbetering in aanmerking komen.
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XIII V O O R B E E L D VAN EEN G E D E T A I L L E E R D
BODEMKUNDIG ONDERZOEK
O N D E R M E E D E N EN W E S T E R L E E T E N B E H O E V E
VAN E E N E V E N T U E E L U I T TE V O E R E N
GRONDVERBETERING
(bijlage 8)

1 INLEIDING

In aansluiting ophetvorigehoofdstuk wordthiereenvoorbeeld vaneengedetailleerd
bodemkundig onderzoek behandeld, dat alsgrondslag kan dienen voor het opstellen
van eengrondverbeteringsplan. Hiertoe zijn gekozen deNoorderlanden, ten noorden
van MeedenenWesterlee(gemeenteScheemda)indealleroudsteinpolderingen opde
overgang naar het randgebied (fig. 95). Dit gebied wordt gekenmerkt door een vrij
sterk wisselende bodemgesteldheid, waardoor t.a.v. de mogelijkheden van grondverbetering sterke wisselingen optreden. Dit laatste is aanleiding geweest om dit gebied
als voorbeeld te bespreken.
FIG. 95 Ligging en omgrenzing van een gedeelte van de Noorderlanden (bijlage8)

FIG. 95 Location anddelineation of apart of the Noorderlanden(appendix 8)
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Uit eengedetailleerd onderzoek isgebleken,datdevariatiesinbodemgesteldheid
en in grondverbeteringsmogelijkheden groter zijn dankanworden aangegeven resp.
op de bodemkaart 1: 25 000 (bijlage 3) en op de bodemgeschiktheidskaart voor
grondverbetering1:50000(bijlage7).Metbetrekkingtotdegeschiktheidvoorgrondverbeteringmoetzelfswordenopgemerkt,dathetonderzochtegebiedopde1:50000
kaart tegunstigisweergegeven.Inverband hiermedezijernogeensmetnadrukop
gewezen, dat laatstgenoemde kaart uitsluitend als orienterende kaart magworden
gebruikt.
Omdeverschillendemogelijkhedenvoorgrondverbeteringtekunnennagaan,werd
het gebied nauwkeurig opgenomen. Hetaantal boringen perhabedroeg gemiddeld
8. Aandehand vandezeboringen werd inhetveld eengedetailleerd bodemkaartje
samengesteld.Uitdeprofielgegevenswerdverdereenkaartsamengesteld,die deaard
en dediepteliggingvandeboven-enonderkantvandekalkrijke laagweergeeft.Uit
deze kaarten zijn twee andere kaarten, nl. eengeschiktheidskaart voor grondverbeteringeneenkaart meteengrondverbeteringsplan samengesteld (bijlage8).
2 DEBODEMKUNDIGE OPNAME

Het gebied bestaat niteenDollardkleipakket o P veen. Ineenbepaalde strook: treft
men echter tussendeDollardkleienhetveeneenzeerzwareen/of slappeklei(EemsS S aan a!dSaSn6n i e t m e t kattekleivlekken.DeDollardafzettmg beva eenkalkarme,
S g r z w a r e kleilaag opkalkhoudendetotkalkrijke klei en/of zavel. Dedtktevan
defalkarme laag varied weinig,dievandekalkrijke laag wtsselt vnj sterk evenals
dezwaarte ervan.
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en/of veenlaag werd aangeduid met behulp van toevoegingen. De legenda behoeft
geennadere toelichting.
De eerste twee legendapunten bestaan uit bodemprofielen, waarvan het Dollardkleipakket dun is. Het zijn profielen met een ondiepe liggingvan de Eemsklei- en/of
veenondergrond. Hiermede gaat over het algemeen gepaard, dat de kalkhoudende
kleilaagdun iseneenbetrekkelijk laagkoolzure-kalkgehalteheeft. Deanderebodemeenheden hebben een dikkere, kalkrijke kleilaag. Het gehalte aan koolzure kalk isin
deze laag hoger. De ligging en verspreiding van de verschillende onderscheidingen
blijken verder uit het bodemkaartje.

4 DE ZWAARTE, DIEPTE EN DIKTE VAN DEKOOLZURE-KALKHOUDENDE
OF -KALKRIJKELAAG

Deze kaart geeft per boorpunt aan de aard en de diepteligging van de boven- en
onderkant vandekoolzure-kalkrijke laagindecimetersbenedenmaaiveld.Dediepte,
waarop inhetprofiel het koolzure-kalkgehalte ca.2% bedraagt, isalsmaatgenomen
voordediepteliggingvandebovenkantvandekoolzure-kalkrijke laag.Meestalneemt
het kalkgehalte naar beneden iets toe tot ongeveer 4 a 5%. Op de overgang naar de
Eemsklei- en/of veenondergrond neemt het gehalte sterk af. Ook de benedengrens
van de kalkrijke laag werd gelegd bij een gehalte van ca.2%.
De zwaarte van de kalkrijke laag kan nogal verschillen. Deze is in 6 groepen onderscheiden. Deze onderscheidingen zijn eveneens per boorpunt aangegeven.
Vooral in de zuidelijke helft van het object komen percelen voor, waarvan de kalkhoudende tot
kalkrijke laag uit zeer licht materiaal bestaat. Is deze laag dun en ondiep gelegen, dan is het gehalte
aan koolzure kalk vaak zeer laag. Naar het noorden toe wordt de kalkrijke laag dikker, gemiddeld
zwaarder en kalkrijker.

De bodemkundige detailkaart en de kaart, aangevende de zwaarte, diepte en dikte
en de diepteligging van de koolzure-kalkhoudende of -kalkrijke laag hebben als
grondslag gediend voor het opstellen van de bodemgeschiktheidskaart voor grondverbetering en het grondverbeteringsplan, afgestemd op de bestaande verkaveling.
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Bij de samenstelling van deze kaart werd ervan uitgegaan, dat de kalkrijke kleien/of
zavellaag een dikte van minstens 20 cm en gemiddeld een kalkgehalte van minstens
ca. 3% moet hebben. De dikte van de kalkrijke laag en het koolzure-kalkgehalte
kunnen uit de kaart, die de zwaarte, diepte en dikte van de koolzure-kalkhoudende
of -kalkrijke laag aangeeft, worden afgeleid. Het blijkt dan, dat de volgende onderscheidingenvandebodemkundigedetailkaartvoorverbeteringinaanmerkingkomen:
3 kalkarme,zwarekleirustendopkalkhoudende,zwareklei,overgaand in kalkrijke,
lichteklei,
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4 kalkarme,zwarekleirustend opkalkhoudendetot kalkrijke, zwaretot lichteklei,
overgaand in kalkrijke, zwaretotlichtezavel,
5 kalkarme, zware kleirustend opkalkhoudendetot kalkrijke, lichtekleitot zware
zavel, overgaand in kalkrijke, lichtezavel.
In verband met de diepteligging van de boven- en onderkant van de kalkrijke laag
moet rekening worden gehouden met de minimaalen maximaal toelaatbare grondbewerkingsdiepte. De minimale diepte kan worden aangehouden op 20cm onder de
bovenkant van de kalkrijke laag. Bijdeonderhavige profielen kan dan bij een goede
uitvoering van degrondverbetering voldoendekalkrijk materiaal naar boven worden
gebracht. De maximale grondbewerkingsdiepte wordt bepaald door dediepte van de
onderkantvandekalkrijkelaag.Zoweldeminimalealsdemaximalegrondbewerkingsdieptekunnen uitdebodemgeschiktheidskaart voorgrondverbetering(bijlage 8)worden afgelezen.
Bij de verschillende, voor verbetering in aanmerking komende bodemeenheden lopen de minimale
en maximale bewerkingsdiepten uiteen. Ook de marge tussen de minimale en maximale diepte is
sterk wisselend. De gronden met de kleinste minimale grondbewerkingsdiepte komen vooral in de
zuidelijkst gelegenpercelenvoor. Overnetalgemeen zijnditookdegronden metdekleinste maximale
grondbewerkingsdiepte en dus met de kleinste marge. Deze marge is voor de noordelijke percelen
ruimer. Bij een ruimere marge is degeschiktheid tot verbetering veelal groter.

Uitdebodemgeschiktheidskaartkan men aflezen, welkepercelen voor verbetering in
aanmerking komen. Het blijkt, dat een belangrijke oppervlakte hiervoor weinig of
niet geschikt is. Binnen deze oppervlakte komen weliswaar nog profielen voor, die
zouden kunnen worden verbeterd, maar wegens een meestal te grillige ligging of te
kleine oppervlakte zijn zeverwaarloosd. Ook binnen de grenzen van de als geschikt
voor verbetering aangegeven gronden komen sporadisch profielen voor, die minder
geschikt of ongeschikt zijn.
De minimaal enmaximaaltoelaatbare grondbewerkingsdiepten zijn in centimeters
beneden maaiveld aangeduid enwelin resp. 3en4onderscheidingen. Bij iedere onderscheiding is de interval 20 cm groot. Deze interval is voor de dunne, kalkrijke
lagennogte ruimgekozen. Debodemgeschiktheidskaart geeft daarom ook noggeen
volledig uitsluitsel over de meest gewenste grondbewerkingsdiepte. Deze is, behalve
van de maximaal toelaatbare dieptegrens, ook nog van enkele andere factoren afhankelijk (zieparagraaf 6).
De bodemgeschiktheidskaart geeft echter voldoende inzicht in de mogelykheden
van grondverbetering. Naar aanleiding van deze en de andere kaarten kunnen vrij
nauwkeurige schattingen en berekeningen worden gemaakt omtrent kosten, enz.
Verder kunnen de gegevens als grondslag dienen voor bepaalde plannen. Een plan,
echter zonder de kosten, zalnu alsvoorbeeld worden uitgewerkt.
6 HET GRONDVERBETERINGSPLAN, AFGESTEMDOP DE BESTAANDE VERKAVELING

Uit debodemgeschiktheidskaart voorgrondverbetering(bijlage 8)blijkt, dat gronden
in meerdere of mindere mate geschikt voor grondverbetering, soms vnj gnllig zijn
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gelegen.Inbepaaldepercelenisdevariatie groot,bepaaldedelenzijngeschikt, andere
weerniet.Iseen groot gedeelte (omdegedachten tebepalen:meerdan 50%)vanhet
perceel ongeschikt, dan moet het heleperceelwelalsongeschikt worden beschouwd.
In het omgekeerde geval kunnen de kleine, minder gunstige delen, worden verwaarloosd. Geschikte gedeelten van een in hoofdzaak weinig geschikt perceel komen
alleen voor yerbetering in aanmerking, wanneer ze aan geschikte percelen grenzen.
Worden in een te verbeteren gebied geen andere, ingrijpende cultuurtechnische
maatregelen getroffen, zoals ruilverkaveling, perceelsvergroting, enz., dan zal men
bijeengrondverbeteringzoveelmogelijkvandebestaandeperceleringmoetenuitgaan.
Uit de bodemgeschiktheidskaart voor grondverbetering kan worden afgeleid, welke
percelen of onderdelen ervan geschikt zijn. De percelen met een sterk wisselendegeschiktheid zijn moeilijk te beoordelen. Deze beoordeling hangt van verschillende
omstandigheden af, waarop niet kan worden ingegaan.
Op de kaart - aangevende het grondverbeteringsplan, afgestemd op de bestaande
verkaveling (bijlage 8) - zijn de geschikte percelen met aangrenzende, kleine, geschiktedelenvanoverigensongeschiktepercelenaangegeven,evenalsdenietgeschikte
percelen en de ongunstige delen van overigens geschikte percelen.
Bij het vaststellen van de grondbewerkingsdiepte voor een bepaald perceel of voor een aantal bij
elkaar gelegen percelen kan men verschillende standpunten innemen. Het is duidelijk, dat bij de
maximaal toelaatbare grondbewerkingsdiepte het succes van de verbetering het grootst zal zijn. In
verschillende gevallen zal men met een minder diepe bewerking en dus met minder kosten kunnen
volstaan. Aangezien dekosten afhangen van verschillende factoren en buiten debespreking van deze
verhandeling vallen, is het hier ontworpen plan het technisch best verantwoorde.

Ten behoeve van het grondverbeteringsplan ishet gebied in een aantal blokken opgedeeld.De grootte en omgrenzingvan dezeblokkenzijnvastgesteld metbehulpvan
deanderekaartenvanbijlage 8.Deindelinginblokkenisgebaseerdopdegemiddelde
diepte, waarop het kalkhoudende materiaal voorkomt en de maximaal toelaatbare
grondbewerkingsdiepte voor dedesbetreffende blokken. In tabel 80zijn van devoor
grondverbetering in aanmerking komende blokken A, B, C, D, E, F en G enkele
cijfers gegeven van de gemiddelde diepte van het voorkomen van koolzure kalk en
van de maximaal toelaatbare grondbewerkingsdiepte. De blokken H en I zijn ongeschikt.
Deze tabelisuit dekaart - aangevende dezwaarte, diepte en dikte van de koolzure
kalkhoudendeof -kalkrijkelaag- afgeleid.Degemiddeldedieptevandebovenkantvan
dekalkrijke laagisbij benaderinghetgemiddeldevanalledieptecijfers van debovenkant van dezelaag. In deregelishet gemiddelde cijfer naar boven afgerond. Uit het
verschil van de maximaal toelaatbare diepte en de gemiddelde diepte laat zich de
beschikbare dikte van het bruikbare materiaal berekenen (tabel 80,kolom4).
Bij dit grondverbeteringsplan is ervan uitgegaan, dat per blok de maximaal toelaatbare grondbewerkingsdiepte wordt aangehouden en dat deze tijdens de uitvoering niet wordt gewijzigd. Deze
laatste eis is vooral van belang voor mechanisch uitgevoerde grondverbeteringen, b.v. diepploegen.
In de meeste te verbeteren blokken worden betrekkelijk kleine, afwijkende plekken aangetroffen,
die op dekaart met een bepaalde harcering zijn aangeduid. In deregel zijn het plekken, waarvan de
onderkant van de kalkrijke laag ondieper is gelegen dan de maximaal toelaatbare grondbewerkingsdiepte voor de desbetreffende blokken. Bepaalde afwijkende plekken zijn als ongeschikt aangeduid.
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Andere afwijkende plekken zijn aangemerkt als geschikt, aangezien de eventueel naar boven te
ploegen ondergrond voor slechtseen gering gedeeltekalkarm is. Voor de laatste is de diepteligging
van de onderkant van dekalkrijke laagop dekaart aangegeven.
Op de kaart zijn de zwaarte en het kalkgehalte van de toekomstige bouwvoor niet aangegeven.
Het al dan niet bovenhouden van de oude bouwvoor is hierop van invloed. Alhoewel binnen ieder
blok de variatie bij een bepaalde grondbewerkingsdiepte nog vrij groot is, kunnen bij het naar benedenbrengenvandebouwvoorzoweldezwaartealshetkalkgehaltevandetoekomstige bovengrond
ten naaste bij worden bepaald aan dehand van debodemgeschiktheidskaart voor grondverbetering
(bijlage 8).
TABEL 80 De gemiddelde dikte van het beschikbare kalkhoudende of kalkrijke materiaal bij de
maximaal toelaatbare grondbewerkingsdiepte
blok

gemiddelde diepte- maximaal toelaatbare
liggingvan de
grondbewerkingsbovenkant van de
diepte
kalkhoudende-kalkrijke
laag
mean depth ofthe
upper limitof the
maximum admissible
calcareous layer
depth oftrenching

blockof
parcels

in decimeters beneden maaiveld
indecimetres (abt4") belowthe surface

A
B
C
D
E
F
G

5
5
5
4
4
5
3

9
8
8
7
7
7
5

gemiddelde dikte
van het beschikbare
kalkhoudende-kalkrijke
materiaal in dm

meanthickness ofthe
calcareous material
in dm (4")
4
3
3
3
3
2
2

TABLE 80 Themeanthickness of theavailableslightly calcareous orcalcareousmaterialat the maximum admissible depthoftrenching

Wordt degrondverbeteringlangsmechanischeweguitgevoerd,bijv. doormiddelvan
diepploegen, dan is het in de praktijk niet altijd zo eenvoudigtijdens deuitvoering
demaximaaltoelaatbaregrondbewerkingsdieptetenbehoevevanafwijkende plekken
te wijzigen Het mechanisch diepspitten biedt meer mogelijkheden en dezemethode
is dan ook zeker in staat dergelijke gedeelten op dejuiste wijze te behandelen. Het
meeste succesverkrijgt men ongetwijfeld bij eenuitvoeringinhandwerk.
7 SLOTOPMERKINGEN

In het bovenstaande is een gedetailleerde opname besproken van een gebied dat
grotendeels voor grondverbetering in aanmerking komt. Tevens zyn de'mogelijkheden daarvan aan de hand van een uitgewerkt grondverbetermgsplan behandeld.
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Het planisinhoofdzaak afgestemd opdebestaande percelering, waarbij isuitgegaan
van een eventueleverbetering langs mechanischeweg,nl. door middelvan diepploegen of diepspitten. Vanzelfsprekend moet voor een andere methode van uitvoering
het plan worden gewijzigd of aangepast. Een enander hangt uiteraard samen met de
technische en financiele mogelijkheden, welke niet zijn besproken. Wei kan nog
worden opgemerkt, dat grondverbetering door de grondgebruikers zelf met eigen
middelen in het onderzochte gebied weinigmogelijkheden biedt.
Over het bovenhouden van de oude bouwvoor is geen uitspraak gedaan. Behalve
een technisch ishet eveneens eenfinancieelvraagstuk. Het laatste woord hierover is
dan ook nog niet gesproken.
Aan een grondverbetering dient bemonstering en chemisch onderzoek vooraf te
gaan; vooral van de lagen, die bij grondverbetering naar boven worden gebracht,
zijn analysecijfers zeer gewenst. De aldus verkregen gegevens over de zwaarte, het
kalkgehalte en devruchtbaarheidstoestand van dielagen zijn van belang in verband
met de extra giften aan stalmest en kunstmest, die de nieuwe bovengrond, vooral in
de eerstejaren, nodig heeft. Verdwijnt de oude bouwvoor geheel, dan zijn juiste bemestingen van noggrotere betekenis.
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SUMMARY

The soil survey of the Dollard area (Province of Groningen) was made in order to
finda solution to certain agricultural problems, especially those arisingin the oldest
polders. Inconnection with theseinvestigations agricultural research wascarried out
for evaluating the soilfor different crops.
Parcelling and accessibility to thelots areunfavourable in the oldest polders. The
soilsareheavy and hard to work, theyrequire heavy limedressingsand havelimited
possibilities. The youngest polders and the so called 'peninsula' of Winschoten
were also examined.
The oldest sediments (of glacial age) are found on this 'peninsula' as well as in
certain other places where the Pleistocene rises up to or near the surface. The young
marine sediments of the Dollard date from after 1400-1500A.D. and are still being
deposited.
Allpleistoceneformations consist ofridgesofsandyloamandloamwith projecting
hummocks of cover sands. The loamy ridges of moraine material often have a core
of black glacial till, their direction being north-east to south-west (fig. 5).They are
to be regarded as drumlins (fig. 4). The projecting hummocks are built up of older
and younger cover sand with boulder clay and occasionally black till in the subsoil.
Sand drifts are found in a few places. Peat was formed between the ridges and the
hummocks but much of it has disappeared as a result of human activity. Below the
peat is cover sand, sometimes with boulder clay at a very variable depth. In a few
places lakebottom material isfound between the peat and the cover sand.
Dollard-clayisthe term givento the marine sediments found at the surface in the
Dollard area. Dollard-clay (fig. 17)usually overlies peat but the base is sometimes
formed by older clay from the earlier Eems-system (young Subboreal to old Subatlantic).
In the oldest polders the Eems-clay rises to near the surface (fig. 16),whereas in
the youngest ones it is deeper. Peat, connected with that below the Dollard-clay, is
found beneath the Eems-clay. This peat once formed a continuous layer together
with the surface peat of the Winschoten 'peninsula' and the former high-moor peat
areas somewhat more to the south.
Cover sand and sometimesboulder clayarefound beneath thepeat ofthepolders.
The depth of the pleistocene increases in the direction of the present-day Dollard.
TheDollard-claybecomesthickerinthesamedirection,asthe Eems-clay also eventually does and to a lesser extent the peat.
The peat overlying thePleistoceneintheDollard area hasinterlayers of subboreal
clay which consequently belongs to an older 'Eems' system than the Eems-clay (fig.
19). These clay layers are found both in the eastern and western bay of the former
Dollard-sea.
Possibly this ancient Dollard-sea bay is rather to be regarded as a large river bay
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of the Eems. Before the Dollard was formed the course of the river Eemswas along
a large curve north of Emden (Germany). The land then existing was intersected by
certain tributaries such astheTermunter Awhichpassesthepresent Nieuwolda and
Nieuw Scheemda, the Tjamme being the border between the former Oldambt and
Reiderland and the Reider Arivulet, thecontinuation of the Westerwoldse A. The
banks of the river Eems are composed of clay with a vast peat marsh towards the
south. The same situation existed in the former Reiderland, in the north along the
river Eems clay and peat in the south. Only the clayey banks were inhabited,
this being an extension of the old clay areaofFivelingowheredwellingmoundsare
found.
RAMAER'S theory (fig. 2), according to which the sea encroached on the Dollard
area, isin agreement with the results of the soilsurvey. During local disturbances in
1413the locks were destroyed and the sea gained admittance to the low-lying peaty
area, causingincreasingly heavy currents whichjoined up with the Eems.Wideinlets'
were formed in the shore and much peat was lost. The clayey banks put up best
resistance and lasted until the 18thcentury.
Theinundated area,separatedbytheWinschoten 'peninsula',consisted ofawestern
and eastern part. The eastern part obtained its greatest extension before 1478, the
westernjustbefore 1520(figs. 15and 29).Subsequently there wasrapid siltingup and
the area was gradually regained by diking (fig.30).
The 'Old Dike' of 1545 was the first to surround the area as a whole and force
the seaback over awidearea.Later ontherewasa succession ofdikings. Asa result
the tidal basin became narrower and the high-water level increased. This in turn
caused a higher level of accretion. Nowadays theland risesin stages from polder to
polder.
Two phases can be distinguished in the Dollard sediment, viz. the lower and the
upperpart(figs.27and 28).Thefirstisloamy and almost everywhere calcareous.The
upper part is a silty clay with an increasing lime content as one passes from the
oldest to the youngest polders. In the youngest polders the silty clay is calcareous
up to the surface. As the lime content increases the structure of the clay gradually
improves. In the oldest polders the calcareous loam isfairly superficial. It gradually
dips towards the youngest polders.
The differences in lime content (fig. 43) of the successively diked polders are not
only caused by decalcification under climatic influences (precipitation). It is mainly
due to the originally lower calcium carbonate content of the Dollard-clay in the
earlierstagesof accretion. The older the polder the lower its original content of free
calcium carbonate.
Investigations show that the loss of calcium carbonate resulting from leaching is
1%in 100years, not 1%in 25years, as stated by older theories.
The totally different landscapes, the 'peninsula' and the 'Dollard-clay area', can be
divided into sub-forms (appendix 1andfig.3):
'Peninsula':
oldest reclamations
youngest reclamations
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'Dollard-clay area': Dollard border area
oldest innings (polders) ofthe Dollard
youngest innings (polders) of the Dollard.
The high soils of the 'peninsula' contain the oldest reclamation areas. The oldest
cultivated land of thewhole area isfound here.The youngest reclamation areas are
even fairly small as a whole and consist of peat reclaimed by modern means. The
Dollard border area is a transition from the oldest clay polders to peat and sand.
The soils are mainly clay-on-peat ofwhich the claymaybeknicklike or reddish and
ferruginous. The soils of the oldest polders themselves have thicker layers of clay
with a slightly to non-calcareous topsoil. They date from before 1700.Polders later
than 1700are calcareous up to the topsoil.
Theborder area andthe oldestpolderswerebrought into cultivation starting from
the more elevated Pleistocene. Here the villages and farmsteads are found where the
clay meets sand or peat; the allotment is a strip division (fig. 67). Where new land
was reclaimed new chains of farmsteads and villages arose, e.g. Nieuw Scheemda,
Nieuwolda, Nieuw-Beerta, etc. (fig. 68). On the other hand the youngest polders
have usually been parcelled out in a rationalway.
Pedogenetic and agricultural properties of the soil profile provide the leading
principles for the legend. Other factors distinguishing to 'peninsula' soils are the
situation above thewater table, thehumus and claycontent of the till,the thickness
of the humus-containing layer and the absence or presence of a ferruginous topsoil
overlying peat. In the Dollard border area also the situation of the water table is
taken first into consideration and subsequently thethicknessand nature of the clay
cover, itshumuscontent, and whether or not the soilsoverlyingpeatareferruginous.
The oldest and youngest polder soils are classified according to the texture and
lime-content of thetop- and subsoils.
The oldest arable land is found on the sand and peat soils outside the Dollard-clay
area. With the exception of the youngest polders, grassland was the first use of the
soilsintheDollardpolders.Butinthe 19thcenturyagreatdealoflandwasconverted
to arable land owing to rinderpest. The necessary lowering of the polder level was
obtained by means of windmills and later steammills, but the water tables were still
too highand could onlybemanagedafter drainage. Butevenafter theland hadbeen
converted toarablelandcertaincerealscouldonlybegrownwiththeuseof farmyard
manure, fallowing, or by sowing down to grass again. This system of agriculture
disappeared when the fields were given a dressing of calcareous clay(figs. 69-72)
either dug out ofthedeepest subsoils(NieuwScheemda and Nieuwolda) or obtained
elsewhere, e.g. from recent sediments from the foreland (Dollard border area, etc.).
Thesedressings madepossible agreater variety of cropsand causedyieldscomparable with those of the youngest polders. They were discontinued after the introduction ofartificial fertilizers, andrisingcostsofmanual labourwasafurther factor.
Nowadays the productivity levelismaintained by the application of defecation lime
(fig. 73).
Various properties of the Dollard-clay soils are connected with the lime content
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and their structure. Workability and its margin, earliness, etc. gradually increase in
the direction of theyoungest polders. Shallow ploughingisemployed on ferruginous
and non-calcareous silty clay soils. Deeper ploughing is possible in the direction of
the youngest polders. The fact that most of the clay soils are 'late', especially the
ferruginous and non-calcareous silty clay soils, together with the very small margin
of workability, leads to springploughing on a slightly frozen topsoil.Thisistheonly
way in which farming can be carried out on heavy and sticky clays.
The suitability of a soilislargely determined by what a crop demands from it. Little
is known on this subject. Experience has revealed the widely divergent possibilities
ofthevariousDollard-claysoils.Thegreatestvarietyofcropsisfound intheyoungest
polders. Ageinglimits the choice and heavy ferruginous soils permit only slight variations. A rather greater number of different crops can be cultivated on the sandy
soils of the 'peninsula'.
The 'determination-of-arrangement' method was first applied to soil suitability
research in a part of the Dollard area (tables 45-65).This method ismore suitable
for comparing non-pedological factors than the 'best farm' (VAN LIERE, 1948) or
'inferior sites' (DE BARKER, 1950) method. In the 'determination-of-arrangement'
method the soilunits are arranged in a certain order according to the suitability of
the soil for all cultivated crops (appendices 10A and B, 11). The data assembled are
of a practical kind obtained from both good and inferior farms. They consist of
yields, amount and kind of artificial fertilizers, crop rotation, cultivation, etc., with
reference to the soilunits. The sequence thus established can be divided into classes
(table 66). The data were collected during meetings with groups of neighbouring
farmers, by means of inquiry forms (appendix 9) addressed to the farmer and by
personal visits to the farmers.
This suitability research showed that calcareous silty clay soils are best suited for
cereals (main crop wheat), followed by seed crops, pulse, sugar beet, sensitive crops
(such as flax, etc.) and potatoes. On non-calcareous silty clay soils and ferruginous
soils sugar beet are more suitable than pulses; otherwise the sequence is the same.
Cereals are alsofirstonlight soilsbut themain cropisrye.Potatoes, mangold, sugar
beet and seed crops follow in this order.
The Dollard-clay is most suitable for cereals and seed crops. For these crops they
are equal to the best Dutch soils.But they areless suitable for other crops and suitability decreases with the ageing of the soil. Old polders may reach the same level as
the younger ones when both soil and crop are well tended.
Research carried out in the eastern part of the Dollard-clay area shows that on
various soils there are great differences as regards theneed of drainage (appendix 6).
Ageing increases this need. A subsoil of silty loam requires narrowly spaced drains.
Distancesapart varymostinthe'peninsula' soils.Boulderclayneedsa distance apart
of 5m or less, whereas sand soils without underlying boulder clay are already well
drained.
Soilimprovement ispossible invarious parts ofthe Dollard-clay area (fig. 91)and
should aim at bringing the calcareous subsoil to the surface. Over a fairly extensive
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area thiscan be done by deep ploughing (fig.92) or any other method which results in the turning-up of the subsoil. The non-calcareous silty clay topsoil is thus
converted into a calcareous clay loam or sandy loam. This is beneficial as the soil
becomes more readily workable, it can be cultivated in early spring and sowing can
also be started early. Moreover lime dressings can be discontinued and a wider crop
rotation ispossible.
Of course, ploughing up of unfavourable layers must be avoided, so that it is
important to know the depth, horizontal spread and the thickness of the calcareous
layerswhich are likelyto be of a lighttexture. The occurrence of cat-clay (acidclay)
inthe subsoilisunfavourable sothat theturning-up ofthismaterial istobe avoided.
It is obvious that deepploughing should be preceded byprecise and detailed soil
mapping. This is exemplified by the research undertaken in a part of the Noorderlanden (appendix8).

ZUSAMMENFASSUNG

Wegen landwirtschaftlicher Schwierigkeiten, besonders in den alteren Poldern, hat
man imnach 1500eingedeichten Dollardgebiet (Provinz Groningen) eine Bodenkartierung durchgefuhrt. Anschlieszend wurden landwirtschaftliche Untersuchungen
ausgefuhrt, um die Eignung des Bodens fiir verschiedene Kulturpflanzen besser
beurteilen zu konnen.
IndenalterenPoldernsindParzellierungundZuganglichkeitungiinstig.IhreBoden
sind schwer und schwierig zu bearbeiten; sie brauchen viel Kalk und ihre Anbaumoglichkeitensindbeschrankt.AusserdenalterenPoldernhatmanauchdiejiingeren
untersuchtsowiediezwischendenalterenPoldernliegendegrossepleistozaneAusbiss,
die sog. 'Halbinsel' von Winschoten.
Die altestenAblagerungen, dieausder Eiszeitstammen,findetmanauf der 'Halbinsel'undeinigeanderepleistozaneAusbisseanodernahederOberflache. Diejungen
Meeresablagerungen, die sich im Dollard gebildet haben und sich heutzutage noch
bilden, sind nach 1400bis 1500nach Christus entstanden.
Die Glazialgebilde der 'Halbinsel' und anderer pleistozaner Ausbisse sind Riicken
aussandigem Lehmund Lehm-undDecksandkuppen. DieLehmruckenbestehen aus
Moranematerial, vielfach miteinemKern aussogenannter LauenburgerTon,Ziehen
sich vom Nordosten zum Siidwesten (Abb. 5) hin und sind als Drumlins (Abb. 4)
anzusehen. DieDecksandkuppen sind vielfach aus altemundjungem Decksand aufgebaut mitimtieferen Untergrund Geschiebelehm,mitunter auch noch Lauenburger
Ton. Ortlich sind Sandverwehungen vorgekommen. Zwischen den Riicken und
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Kuppen hat sich Moor gebildet. Viel Moor ist unter dem Einfluss des Menschen
verschwunden. Unter dem Moor kommt Decksand vor mit in stark wechselnder
Tiefe stellenweise noch Geschiebelehm. Ortlich findet man gyttja-artiges Material
zwischen Moor und Sand.
DieMeeresablagerungen,dieindenDollardpoldern anderOberflache vorkommen,
nennt man Dollardton. Im allgemeinen ruht der Dollardton auf Moor (Abb. 17),
stellenweise aber auf einer alteren Tonablagerung, die vom fruheren Emssystem
herruhrt, das in der Periode vom Ende der subborealen bis zum Beginn der subatlantischen Zeit entstanden ist. Wo dieser Emston vorliegt, findet man ihn in den
alteren Poldern ziemlich nahe an der Oberflache (Abb. 16), in den jungeren tiefer.
Unter demEmston liegt Moor, dasmit dem Moor unter dem Dollardton zusammenhangt. Dieses Moor hat mit deman der Oberflache vorkommenden Moor der 'Halbinsel'unddensiidlichergelegenenehemaligenHochmoorgebieten einGanzesgebildet.
UnterdemMoorderPoldernfindet manmeistensDecksand,mitunterGeschiebelehm.
Die Tiefenlage des Pleistozans nimmt in der Richtung des heutigen Dollards zu. In
derselben Richtung nimmt die Machtigkeit der Dollard-, gegebenenfalls auch den
Emstonschicht zu und in geringerem Masse die der Moorschicht.
Das auf dem pleistozanen Untergrund ruhende Moorpaket enthalt sowohl im
ehemaligenwestlichenwieimehemaligenostlichenBusendesDollardseineZwischenschaltung von Ton, der subborealen Alters istund somitzueinemnoch alterenEmssystem gehort als der Emston (Abb. 19).
Den ehemaligen Dollard, einen Meerbusen, kann man veilleicht besser als einen
Flussbusen der Ems ansehen.
Vor dem Einbruch desDollardsflossdieEmsmit einem grossen Bogen an Emden
vorbei. Das damalige Land das spater iiberflutet wurde, wurde von einigen Nebenfliissender Ems durchschnitten, wiedieTermunter A, diean den Stellen vorbeifloss,
wo heute die Orte Nieuwolda und Nieuw Scheemda liegen, die Tjamme, die das
damalige Oldambt vom Reiderland trennte, und die Reider A, die eine Fortsetzung
der Westerwoldse A war. Langs der Ems hatte man einTonufer und sudlich dessen
eingrossessumpfigesMoorgebiet.DiegleicheSituationhattemanimdamaligenReiderland: im Norden Ton langs der Ems und im Suden Moor. Nur die Tonufer waren
bewohnt; sie bildeteneineFortsetzungdesaltenTongebietesmitWurteninFivelingo.
Die Auffassung von RAMAER (Abb. 2)iiber den Einbruch des Dollards stimmt am
besten zu den Ergebnissen der bodenkundlichen Forschung. Die Zerstorung von
Schleusen oder Sielen im Jahre 1413wahrend der Kampfe zwischen den damaligen
MachtenfiihrtezueinergrossenKatastrophe.Zunachstentstandeinununterbrochener
StromzwischenderEmsunddemniedrigenSumpfgebiet.DieGezeitenwirkungbildete
dann grosse Seearme; zuerst ging das grosse Niederungsmoorgebiet verloren. Die
Antastung des Tonufers der Ems verlief anfanglich langsam; dieletzten Inselnverschwanden erst im 18.Jahrhundert.
Das iiberflutete Gebiet bestand aus einem westlichen und einem ostlichen Busen,
zwischen denen die sog. Halbinsel von Winschoten lag. Die grosste Ausbreitung des
ostlichen Busens soil vor 1478, die des westlichen kurz vor 1520 erfolgt sein (Abb.
15und 29).
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DanachsinddieBusengrossenteilsverhaltnismassigraschverschlicktund hat man
Teile eingedeicht (Abb.30).Der 'alte Deich' von 1545war der ersteverstarktelange
Damm; er schnitt einegrosse FlachevomDollard ab.Infolge der Verkleinerung des
Dollards steigt das Flutwasser immer hoher, so dass auch die Aufschlickung sich
;
hebt: 'stufenweise Aufschlickung'.
Im Dollardsediment kann man zweiPhasen unterscheiden (Abb. 27und 28). Die
altere Ablagerung ist ein sandiger Ton und fast Iiberall kalkreich, die obere besteht
aus schwerem Ton. Dieser Ton ist in den alleraltesten Poldern kalkarm. Der Kalkgehalt nimmt aber von den altesten zu den jiingsten Poldern allmahlich zu. In den
jiingstenPoldernistdieschwereTondeckebisindieKrumekalkreich.Mitzunehmendem Kalkgehalt wird die Struktur des schweren Tons giinstiger. In den altesten
Poldern findet sichdiekalkreiche,sandigeTonablagerung ziemlichoberflachlich vor.
In der Richtung nach denjiingeren Poldern hin taucht diese allmahlich tiefer. Die
Unterschiede im Kalkgehalt zwischen den zu verschiedenen Zeiten eingedeichten
Dollardpoldern (Abb. 43)gehen nicht nur auf Entkalkung durch Niederschlagezuriick. Je alter die Polder sind, um so niederiger war auch ihr ursprunglicher Kalkgehalt. Esist nach der Bedeichungin den schweren Dollardtonboden nicht mehrals
1%kohlensauererKalkin 60 bis 100Jahren verloren gegangen, und nicht (wie die
fruheren Entkalkungstheorien angeben) 1%in etwa 25Jahren.
Die deutlichverschiedenen Landschaften der 'HalbinseFund des Dollardtongebietes lassen sich in Sublandschaften (Beilage 1 und Abb. 3)unterteilen:
Halbinsel:
altere Kultivierungen
jiingere Kultivierungen
Dollardtongebiet: Dollardrandgebiet
altere Dollardpolder
jiingere Dollardpolder.
DiealterenKultivierungen bestehenzumgrossenTeilausdenhohergelegenenBoden.
Es sind diealtesten Kulturboden des Gebietes.Diejiingeren Kultivierungen nehmen
eineverhaltnismassigkleineFlacheeinundbestehenausneuzeitlichurbar gemachten
Moorboden. Das Dollardrandgebiet bildet den llbergang von den alteren Polder zu
Moor und Sand und ist hauptsachlich Moor mit einer Unterschicht aus Ton, die
stellenweise knickig oder eisenreich ist. Die alteren Polder sind entstanden vor etwa
1700und enthalten einedickereTonschicht, deren Oberboden kalkarm ist. Dienach
etwa 1700entstandenen Polder sindbis obenhin kalkreich.
Das Randgebiet und die alteren Polder wurden vom hoher gelegenen Pleistozan
aus kultiviert. Die Dorfer mit den H6fen liegen in diesem Gebiet auf der Grenze
zwischen Ton einerseits und Sand und Moor anderseits. Die Flachen sind lang und
schmal (Marschhofen) (Abb. 67). t)ber die Lange der schon vorhandenen Flachen
gingman nicht hinaus. Beider Kultivierung von weiter entferntem Land baute man
neue ReihenvonHofen, so entstanden u.a.NieuwScheemda,NieuwoldaundNieuwBeerta (Abb. 68). Die jiingeren Polder sind bis auf wenige Ausnahmen modern
parzelliert.
Die Grundsatze, nach denen dieweitere bodenkundliche Einteilung stattgefunden
hat, griinden sich auf die wichtigsten bodenkundlichen und landwirtschaftlichen
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Eigenschaften des Bodenprofils. Bei den Boden der 'HalbinseP sind das besonders
die Hohenlage des Profils, der Gehalt der Krume an Humus und abschlammbaren
Teilen, die Dicke der humushaltigen Decke und, ob der Oberboden iiber Moor
'Eisenreich' ('rodoorn'-artig) ist oder nicht. Beim Dollardrandgebiet sind die
Hohenlage, die Dicke und Art der Tondecke, der Humusgehalt dieser Decke und,
ob der Boden 'eisenreich' ist oder nicht,die wichtigsten Merkmale. Die alteren und
jiingeren Polder sind u.a. unterteilt nach der Schwere und dem Kalkreichtum der
Krume und des Untergrundes.
Die ausserhalb des Dollardtongebietes gelegenen Sand- und Moorboden sind die
altesten Ackerlander des untersuchten Gebietes. Die Dollardpolder wurden ausser
denjiingsten zunachst alsGrunlandbewirtschaftet. BesondersimGefolge der Rinderpest hat man im 19. Jahrhundert viel Grunland umgebrochen. Die erforderliche
Senkung desPolderpegels erfolgte anfangs durch Windmuhlen, spater durch Dampfschopfwerke. Erst durch Dranung Hesssichder Grundwasserstand geniigend senken.
Auf den umgebrochenen Flachen war anfanglich mit Hilfe von Stallmist, Feldgraswirtschaft und/oder Brache nur der Anbau einiger Getreidearten moglich.
Dieses System verschwand, als man die Flachen bedeckte mit aus dem tieferen
Untergrund hervorgegrabener Wiihlerde (Abb. 69-72) (Nieuw Scheemda und Nieuwolda) oder mit anderswoher herbeigefuhrtem kalkreichem Ton, darunter frischem
Dollardschlick (Dollardrandgebiet usw.).MankonntenunmehrKulturarten anbauen
und fast so hohe Ertrage erzielen wiein denjiingeren Poldern. Das Verfahren wurde
fallengelassen, als die Arbeitslohne stiegen und Kalkdiinger und andere Handelsdiinger iiblichwurden. Heutzutage verwendet man Scheideschlamm (Abb.73).
Mehrere Eigenschaften der Dollardtonboden hangen mit dem Kalkreichtum und
der Struktur des Profils zusammen. In der Richtung derjiingeren Polder werden die
Boden allmahlich giinstiger, d.h. leichter, fruher und durch langere Zeit hindurch zu
bearbeiten.Die'eisenreichen'unddiekalkarmen schweren Tonboden pfliigt man sehr
oberflachlich.Dadie'eisenreichen' und die kalkarmen schweren Tonboden erst sehr
spat und nur kurze Zeit in normaler Weise bearbeitet werden konnen, fiihrt man die
Bearbeitung und die Saat im Fruhjahr durch, wahrend der Boden leichtgefroren ist.
Dank diesem Verfahren ist auf den schweren Boden Ackerbau moglich.
DieAnforderungen, diedieKulturarten andenBodenstellen,bestimmeninhohem
Masse dessen Eignung. tlber diese Anforderungen weiss man im allgemeinen noch
zu wenig. Die landwirtschaftliche Praxis lehrt, dass die Anbaumoglichkeiten der verr
schiedenen Dollardtonboden ziemlich verschieden sind. Der umfangreichste Fruchtwechsel kommt in denjiingsten Poldern vor. In alteren ist die Zahl der angebauten
Arten geringer. Am beschranktsten ist der Fruchtwechsel auf den schweren 'eisenreichen' Boden. Etwas grosser ist die Auswahl auf der 'Halbinsel'.
Beider Eignungsuntersuchung des Bodensvon einem Teil des Dollardgebietes hat
man zum erstenmal das Rangordnungsverfahren angewandt (Tafel 45-65). Ebenso
wiebeimVerfahren derbesten Betriebe (VAN LIERE, 1948)undbeidemder schlechten
Stellen (DE BARKER, 1950)werden auch bei diesem Verfahren nicht-bodenkundliche
Faktoren in hohem Masseerfasst; und fur den Ackerbau eignet essich besser alsdie
beiden andern Verfahren. Beim Rangordnungsverfahren ordnet man die auf einer
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Bodenkarte vorkommenden Einheiten nach der Eignung des Bodens fiir den Anbau
der einzelnen Kulturarten(BeilagenlOAundB, und 11).Die Eignung bestimmt man
nach Angaben der Praxis, die sowohl von guten wie von weniger guten Betrieben
herriihren.Sobekommtmanfiirjede Bodeneinheit Angaben iiber Ertrage, Dungung,
Fruchtfolgen, Bodenbearbeitung usw. Danach kann man die Bodeneinheiten leicht
in Klassen einteilen (Tafel 66). Die Angaben stammen von Gruppen aneinander
grenzender Betriebe, von Besuchen einzeln Bodenbenutzer und von durch Bauern
ausgefullten Fragebogen (Beilage9).
Die Bodeneignungsuntersuchung hat ergeben, dass kalkreiche schwere Tonboden
ambesten sindfiir GetreidemitWeizenalsHauptfrucht undinzunehmendem Masse
weniger geeignet fiir Samereien, Hulsenfruchte, Zuckerriiben, empfindliche Kulturen (darunter Flachs)und Kartoffeln. Beiden kalkarmen schweren Tonboden und
'eisenreichen'BodenwechselnHulsenfruchte und Zuckerriiben den Platz; im iibrigen
ist die Rangordnung die gleiche. Bei den leichteren Boden folgen auf Getreide mit
Roggen alsHauptfrucht, Kartoffeln und dann Futterruben, Zuckerriiben und Samereien.
Der schwere Dollardton ist am brauchbarsten fiir Getreide und Samereien und
zwar nichtwenigeralsdieallerbestenniederlandischenBoden.Fiirdieandern Kulturen ist er weniger brauchbar. Diese Beschrankung nimmt mit zunehmendem Alter
desPolderszu.BeiguterPflegevonBodenund Pflanze kannmanaberindenalteren
Poldern fast ebenso hohe Ertrageerzielen wiein denjiingsten.
DerDranungsbedarfderverschiedenenBodenimostlichenTeildesDollardgebietes
istsehrverschieden(Beilage6).JealterderPolderumsostarkerderDranungsbedarf.
Die Boden mit leichtem Untergrund verlangen einen ziemlich kleinen Dranabstand.
Am starksten verschieden sind die Dranabstande in der 'Halbinsel'. In den GeschiebelehmbodenmussderAbstand 5moderweniger sein,wahrenddie Sandboden
ohne Geschiebelehmuntergrundvon Natur aus schon durchlassiggenugsind.
Im Dollardtongebiet sind Bodenmeliorationen moglich (Abb. 91). Ein grosseres
Arealliesse sich durch tiefes Pflugen (Abb.92)oder eineandere tiefe Bodenbearbeitungverbessern; in denmeisten Fallenkann man soauseinem kalkarmen schweren
Tonboden einen kalkreichen leichten sandigen Ton machen.Der Boden lasst sich
dann leichter und friiher bearbeiten; man kann eher im Friihjahr saen, braucht
keinen Scheideschlamm mehr aufzubringen und kann mehr Arten anbauen.
Beitiefem Pflugen darf man keineungiinstigen Schichten hochbringen. Manmuss
deshalb wissen, in welcher Tiefe in den alteren Poldern leichter Ton beginnt, wiedie
horizontaleVerbreitungundwelchesdieMindestdickederkalkreichenSchichtistund
ob und wo neben dem kalkreichen Ton noch ungiinstige Schichten wie Pulvererde
und Moorschichten im Untergrund vorkommen.Esist denn auch notwendig dietief
zu pfliigenden Flachen zunachst genau zu kartieren. Die Untersuchung eines Teiles
der 'Noorderlanden' ist ein Beispiel dafik (Beilage8).
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